
 

 

 
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието   

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - Јуни  2020 г. 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

  

Активности за соработка на проектот 
 Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, во партнерство со УНИЦЕФ, им 

обезбедува поддршка на образовните институции при развојот на Концепт за учење на далечина во 
основното и средното образование со акционен план како прилог. Работната група формирана од страна 
на Министерот за образование и наука, составена од претставници од клучните образовни институции, 
невладиниот сектор и други релевантни практичари и чинители, ги фокусира своите напори на развојот на 
овој документ. Беа формирани под-групи за развојот на три (3) клучни области на Концептот: 1) Образовни 
политики, 2) ИТ/техничка поддршка и 3) Педагогија. Како резултат на тоа, беа организирани онлајн 
активности. Членовите на под-групите ја изготвија содржината за секоја област и активностите од 
акциониот план, коишто беа споделени со пошироката работна група за коментари и повратни 
информации. Исто така, беа одржани онлајн дискусии, со фокус на очекувањата од документот, насоките 
за подготовката и финализирањето на содржината и достапната временска рамка. По подготовката на 
конечниот нацрт, документот ќе биде објавен на интернет страната на Министерството за образование и 
наука за увид и повратни информации од пошироката образовна заедница. Штом ќе бидат вклучени 
добиените повратни информации, документот ќе биде поднесен за усвојување. 

 Во периодот помеѓу декември 2019 и првото тромесечје од 2020, Проектот, во партнерство со УНИЦЕФ, 
им обезбеди поддршка на образовните институции при развојот на правилници коишто произлегуваат од 
Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта. По 
финализирањето на документите, Министерството за образование и наука и клучните образовни 
институции континуирано ги спроведуваат активностите за усвојување на правилниците. Единаесет (од 
15) правилници коишто ги уредуваат професионалните компетенции и стандардите за наставниците и 
стручните соработници, личниот план за професионален развој, поддршката за наставниците-
приправници при совладувањето на основните професионални компетенции и кариерното напредување 
на образовните кадри, беа усвоени од страна на одговорните образовни институции. Последно е усвоен 
документот Правилник за начинот на менторска поддршка на приправникот, објавен во Службен весник на 
Република Северна Македонија и на интернет страната на Министерството за образование и наука на 6 
јуни 2020. 

 
Комуникација со јавноста  
 Беше објавено Упатството со прирачник за одржување на училишни објекти – втор дел. Оваа публикација 

беше усвоена од страна на Министерот за образование и наука и истата е достапна на интернет страните 
на МЦГО и МОН. Упатството содржи одреден број на корисни насоки и препораки за образовните 
институции, општините и училиштата, во врска со постапките за чистење на училиштата, оперативните 
постапки за планирање, подготовка и управување со вонредни состојби (итни состојби) и одржување на 
соларни системи за напојување. 

 На интернет страните на МЦГО и МОН беа објавени две анимирани видеа (2), чијашто цел беше да 
обезбедат помош при одржувањето на училишните објекти. Во едното (MK, AЛБ) се прикажани чекорите и 
насоките за чистење и дезинфекција на училишните објекти, додека другото (MK, AЛБ) дава увид во 
мерките коишто треба да ги преземат училиштата за да ги заштитат учениците и кадрите. 

 Со цел да им се помогне на учениците да бидат запознаени со процедурите што треба да ги следат и со 
она што треба да го прават во вонредни состојби, како земјотрес, поплава или пожар, на интернет 
страните на МЦГО и МОН беше објавено интерактивно анимирано видео за управување со кризи во 
училиштата. 

 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. Медиумскиот билтен беше 
подготвен и споделен со сите медиуми.  
 

Мониторинг и евалуација  
 Беше финализиран извештајот за перцепциите, мислењата и искуствата од заедничките наставни часови. 

Во него е дадена анализа на собраните квантитативни и квалитативни повратни информации од 
учениците и истиот е придружен со квалитативни повратни информации од наставниците-реализатори. 
Наодите се поделени во два дела: 1) севкупното искуство со активностите во рамките на заедничките 
наставни часови во текот на училишната година 2019/20 и 2) искуствата со онлајн заедничките наставни 
часови во текот на кризата со Ковид-19. Уште еднаш, дури и во текот на ваков тежок период како 
пандемијата на Ковид-19, заедничките наставни часови беа оценети како многу интересни, а најголемиот 
број на ученици истакнаа чувства на радост и возбуда во врска со идниот ангажман во такви активности.   

 На 22 јуни 2020 година се одржа онлајн дискусија со наставниците-реализатори и координаторите на 
Тимови за училишна интеграција од шест средни училишта кои реализираа заеднички наставни часови. За 
време на дискусијата, беа споделени и се дискутираше за собраните податоци од е-анкетата и наодите од 

http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/3324-javna-konsultacija-za-nacrt-verzijata-na-koncepcijata-za-dalechinsko-obrazovanie
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/Pravilnik_za_nacinot_na__mentorska_poddska_na_pripravnikot.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2020/06/Upatstvo_so_priracnik_za_odrzuvanje_vtor_del_MK.pdf
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/3318-upatstvo-so-prirachnik-za-odrzhuvanje-na-uchilishni-objekti-vtor-del
https://www.youtube.com/watch?v=p0iRUaGOXCY
https://www.youtube.com/watch?v=Gle-3GFCXek
https://www.youtube.com/watch?v=5ZZjQvjOHcg&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=UG6E-zl2JV8
https://interactrapp.com/share/5df358a12a6d5
https://preview.mailerlite.com/k1u5v4


 

 

двете (2) онлајн дискусии со учениците. Покрај тоа, наставниците го споделија своето искуство од 
реализацијата на заедничките наставни часови и онлајн активностите. Исто така, тие ги споделија 
предизвиците со кои се соочија, како и своите потреби. Проектот ќе ги земе предвид наодите и ќе се 
фокусира на понатамошното подобрување на имплементацијата на идните активности во рамките на 
заедничките наставни часови. 

 Извештајот за повратните информации од учениците и наставниците во врска со ревидирањето на 
наставната програма по граѓанско образование за 8-мо и 9-то одделение е во процес на финализација. 
Огромниот обем на собрани податоци укажува на многу позитивни искуства на учениците со наставната 
програма по граѓанско образование со просечна оценка над 8 на скала од 1-10. Покрај искуствата на 
учениците и наставниците од наставната програма, извештајот вклучува и податоци за: применети 
наставни методи, планирање и спроведување на Отворени денови на граѓанско образование, вклучување 
на учениците и наставниците во организацијата на Отворени денови на граѓанско образование, итн.  

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

  

Поддршка од проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 
образование и наука (КМИО МОН) 
 Во координација со КМИО МОН, ревидираниот прашалник за ажурираниот План за мерење на 

работењето (ПМР) на МОН беше инкорпориран во алатката Survey Monkey и истиот беше споделен со 
сите училишта. Во периодот до сега одговорија 196 училишта, што очигледно укажува на ефектите од 
пандемијата. Поради тоа, тимот на проектот во координација со КМИО МОН и координаторот на МИМО за 
МиЕ, ќе работи на поттикнување на другите училишта да го пополнат прашалникот и да го достават во 
наредниот период. Податоците што се собираат се однесуваат на учебната 2018/2019 година. Покрај тоа, 
кон крајот на јуни, во партнерство со Проектот Песталоци, беше организирана и одржана првата средба 
на работната група за развој на стандардите за интеркултурно образование во образовниот систем под 
водство на КМИО МОН.  

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
 Продолжи соработката и координацијата со општините коишто се избрани и ги развиваат своите стратегии 

и политики за МИО и младински ангажман. Во координација со тимот на проектот, назначените ментори 
продолжија активно да даваат насоки и поддршка на општинските претставници одговорни за 
образование за водењето на овој процес. Во јуни, во општините Центар и Аеродром, општинските 
стратегии што ги подготвија Комисиите за МИО и за ангажирање на младите беа одобрени на седниците 
на Советот и потпишани од градоначалниците. Во општините Чаир, Босилово и Неготино, формираните 
комисии (во кои се вклучени директорите на училиштата) се активно вклучени во изготвувањето на 
стратешките документи. Општина Сарај се соочува со предизвици во процесот поради пандемијата. 
Поради тоа, ќе се обезбеди засилена поддршка од тимот на проектот и назначениот ментор, со цел да се 
надмине какво било можно одложување. Во општините Охрид и Ресен, назначениот ментор организираше 
неколку онлајн состаноци за координација, а членовите на Комисијата се вклучени во процесот според 
планираното. Општина Кочани во овој период е во фаза на назначување на нов општински претставник 
одговорен за образование со кого тимот на проектот и назначениот ментор ќе го продолжат процесот 
откако истиот ќе биде избран. Општинските претставници одговорни за образованието, заедно со 
членовите на Комисиите во општините Старо Нагоричане и Берово, се во процес на анализирање на 
документите и подготовка на концепти за Општинските стратегии за МИО и ангажирање на младите, а 
главно тие работат од дома. Ситуацијата е иста и во општините Боговиње, Ѓорче Петров и Теарце, каде 
назначениот ментор и тимот на проектот даваат континуирана поддршка на општинските претставници 
одговорни за образованието и на членовите на Комисиите.  
 

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

активностите со учениците што ќе доведе до финалниот чекор од организирањето на Младински акции во 
2 (две) избрани општини (Струга и Велес). Младинските акции како завршни активности ќе бидат 
спроведени кога училиштата повторно ќе се отворат по завршувањето на пандемијата во земјата. Според 
тоа, во овој период, онлајн младинските активности продолжија со ученици од првите фази од училиштата 
во Струга. Активностите со учениците започнаа и во три училишта од Велес, односно СУ „Коле 
Неделковски“, СУ „Кочо Рацин“ и СУ „Димитрија Чуповски“.Во текот на овие активности учениците 
дискутираа за прашањата и промените коишто би сакале да ги видат во својата заедница, при што тие 
дефинираа приоритети и утврдија можни Младински акции во текот на оваа година. Учениците од 
училиштата во Струга истакнаа интересни идеи за младински акции како што се спортски терени, 
хуманитарни акции за обезбедување оброци на социјално загрозени деца/граѓани како ангажман во 
заедницата, кино на отворено што може да биде можност за забава за младите и граѓаните во текот на 
летото, вклучувајќи и некои други еколошки идеи како што се патеки за велосипеди и слично. Освен тоа, 
на младите од училиштата од Струга и Велес им беше поделен онлајн прашалник за да ги дефинираат и 
финализираат идеите за младински акции како финални активности со цел да се зголеми нивото на 
работа во корист на заедницата и да се овозможи младински ангажман.   
 

Наставни активности во училиштата 
 Во партнерство со Градот Скопје продолжија онлајн работните средби со директорите и координаторите 

на ТУИ од средните училишта. Наставниците по различни предмети во сите 6 (шест) училишта одржаа 
заеднички часови. Наставниците-реализатори преку онлајн комуникација заеднички активно се ангажираа 
во подготовката на планот за наставни часови, ги споделија насоките и презентациите со учениците 
користејќи Viber групи и одржаа часови преку ZOOM. Во јуни, во партнерство со Градот Скопје и во 



 

 

соработка со ОБСЕ, тимот на проектот организираше онлајн работна средба на која дискутираше за 
процесот, исходите и предизвиците поврзани со пандемијата на Ковид-19 и начините за понатамошно 
подобрување на овој процес. На оваа работна средба, беа презентирани наодите од е-истражувањето за 
искуството на учениците со заедничките наставни часови во текот на учебната 2019/2020 година. Ако на 
почетокот на учебната 2020/2021 година сè уште биде потребна онлајн настава и работа, тимот на 
проектот ќе обезбеди дополнителна поддршка за наставниците-реализатори и учениците со цел градење 
на нивните капацитети за користење на различни дигитални алатки.   

 
Долгорочни воннаставни активности во училиштата (училишни секции) 
 Училиштата со одобрени апликации од страна на проектот продолжија со спроведувањето на некои 

активности онлајн. Во СУ „Орде Чопела“ од Прилеп, учениците од училишната секција за нутриционизам 
ги истражуваа кулинарските традиции и практики во македонската, албанската и турската кујна и креираа 
брошура со традиционални рецепти.  
Беше добиена апликација за спроведување на долгорочни воннаставни активности со учениците во 
училишните секции од ОУ „Гоце Делчев“ од општина Свети Николе. Тимот на проектот ги ревидираше 
предложените активности и му даде повратни информации на училиштето. Предложените измени беа 
вклучени и апликацијата беше финализирана и одобрена од проектот.  

 
Долгорочни воннаставни активности во партнерство 
 Тимот на проектот обезбеди поддршка и насоки за училиштата кои не ги завршија апликациите во насока 

на дизајнирање на активностите и финализирање на нивните апликации. Како резултат на тоа, основното 
училиште „Тоде Хаџи Тефов“ од Кавадарци ја подготви и ја достави својата апликација до тимот на 
проектот. Апликацијата беше примена  од тимот на проектот и беа дадени насоки за неопходните измени. 
Се очекува апликацијата да биде финализирана во претстојниот период. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Работна група за Граѓанко образование за средните училишта  
 Членовите на работната група ги ревидираа првите 3 (три) групи на работилници кои беа креирани досега, 

според повратните информации обезбедени од нивните колеги, кадарот на проектот и БРО. Околку 
половина од работилниците беа целосно финализирани. Членовите на работната група исто така ја 
доставија првата верзија од четвртиот (и финален) сет на содржини за Прирачникот за наставници по 
Граѓанско образование за прва година и обезбедија повратни информации за документите на своите 
колеги. Тимот на проектот планира да одржи (онлајн) средба за дискусија во текот на првата половина од 
јули на која ќе се дискутира за досегашната работа и ќе се дефинираат следните чекори.   

 
Онлајн дискусија за користење на дигитални алатки во текот на периодот на образование на далечина  
 Во текот на јуни, тимот на проектот работеше на подготовка на онлајн дискусија: покана за наставниците 

по граѓанско образование преку е-пошта и Facebook групи, како и советници од БРО одговорни за 
активностите поврзани со граѓанскиот етос; одржување координативен состанок со говорниците на 
настанот каде беше утврден нивниот инпут; подготовка на релевантните материјали за настанот (насоки 
за говорниците, презентација, сертификати). Онлајн дискусијата се одржа на 23 јуни (18-20 часот) и на 
истата присуствуваа повеќе од 70 учесници. Во агендата беа вклучени четири (4) говорници: претставник 
на БРО, директор на училиште, наставник по граѓанско образование и претставник на МИМО. Учесниците 
на настанот разговараа за многу предизвици со кои се соочиле во периодот на образование на далечина, 
како и за препораки за развој на ефективни политики за образование на далечина. По дискусијата, со нив 
беше споделен документ во кој е прикажан придонесот на учесниците, охрабрувајќи ги да дадат 
дополнителни идеи и коментари. Овој документ беше споделен со МОН и БРО со цел истите да се 
информираат во однос на идните политики за образование на далечина.  

 
Поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата 
 Сите советници од БРО организираа (онлајн) состаноци со претставниците од училиштата од фаза 2 

(поканија учесници на состанокот, ги организираа повиците, се подготвија за планираните презентации и 
др.). За време на состаноците советниците од БРО ги запознаа учесниците со концептот на граѓанско 
образование, фазите на успешни ученички иницијативи и интеграцијата на овие активности во нивната 
годишна училишна програма за 2020/2021. Тимот на проектот присуствуваше на сите онлајн состаноци и 
обезбеди техничка и организациска поддршка. Тимот на проектот, исто така, планира (онлајн) состанок за 
разгледување и евалуација во текот на првата половина од јули, со цел да се дискутира искуството на 
советниците во текот на состаноците и да се планираат следните чекори.  

 
Ангажирање меѓународен консултант за граѓански етос 
 Избраните консултанти беа контактирани и поканети на првиот онлајн состанок. За време на состанокот, 

членовите на проектот ги запознаа консултантите со севкупниот проект и целите на компонентата. Беа 
дискутирани резултатите утврдени во Проектната задача и беше утврдена временска рамка за секој 
очекуван резултат. Исто така, тимот на проектот подготви и сподели со консултантите пакет документи 
потребни за разбирање на контекстот на граѓанското општество во земјата и тековните процеси.  

 
Брошура со добри практики од ученичките иницијативи 
 Брошурата ќе служи како прирачник за училиштата во процесот на спроведување ефективни ученички 

иницијативи. По подготовката на верзијата на македонски јазик, документот беше преведен на албански и 
англиски јазик. Графичкиот дизајн на изданието е во тек.   



 

 

 
Концепт на граѓанско образование 
 По официјалното усвојување на Концептот на граѓанско образование кој се базира на два главни 

принципи (1) ангажирање на учениците да бидат активни учесници во училиштата и во животот во 
заедницата како предуслов за значително демократско учество во иднина, и (2) имплементирање на 
сеопфатен пристап за стекнување на граѓански компетенции на ниво на училиштето, документот е 
преведен на албански и англиски јазик, а проектот го започна процесот на графички дизајн.  
 

Истражување на граѓанското образование во средните училишта 
 Финализиран е графичкиот дизајн на изданието на истражувањето за искуствата на учениците и 

наставниците со старата наставна програма по граѓанско образование и со ревидираната модуларна 
наставна програма што беше подготвена во текот на 2019 година. Документот беше, исто така, преведен 
на албански јазик и во тек е дизајнот на оваа верзија. Двата документи ќе бидат објавени во јули.  

 
Анкета за процесот на партиципативни повратни информации за искуствата со предметот граѓанско 
образование  
 Податоците собрани од 127 наставници од 116 основни училишта, 1030 ученици од осмо одделение од 79 

училишта и 1022 ученици од деветто одделение од 80 училишта се обработуваат и анализираат.  
  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

  

Реновирање на училишта 
 Завршен е графичкиот дизајн за вториот дел од Прирачникот со насоки за одржување на училишните 

објекти на македонски, албански и англиски јазик. Прирачникот со насоки, анимираното видео за чистење и 
дезинфекција на училиштата, анимираното видео за управување со ризици од катастрофи (вонредни 
состојби) во училиштата и интерактивното видео за управување со ризици од катастрофи (вонредни 
состојби) во училиштата беа поставени на веб страниците на МЦГО и Министерството за образование и 
наука. 

 Завршен е изборот на 12 нови училишта за реновирање. Членови на работната група на компонентата 
прегледаа 186 апликации кои беа доставени на јавен повик во 2019 година и беше направена листа од 12 
училишта. Сите 12 училишта се лоцирани во 12 различни општини, 11 од 12 училишта се основни, a едно 
(1) е средно училиште. Листата на училишта вклучени во активностите за реновирање за 2020 година е 
објавена на официјалната веб страница на МЦГО.   

 На 19 јуни 2020 година со секое училиште поединечно беше спроведена онлајн комуникација за 
споделување на процедурите и критериумите за формирање на Тим за реновирање на училиштата, 
утврдување на потребите и приоритетите за реновирање на училиштата. Тимот на компонентата ги 
сподели сите потребни документи со училиштата и даде крајни рокови до кои училиштата треба да 
спроведат дополнителни чекори.  

 Беа организирани два состанока во сите 12 училишта. На првиот состанок, беа формирани Тимовите за 
реновирање на училиштата во 12 училишта, додека на вториот состанок беа утврдени листите со 
приоритетни проекти за реновирање. До Проектот беа доставени извештаи од состаноците, листи на 
членови на Тимовите за реновирање на училиштата и листи со приоритетни проекти за реновирање.  

 Во овој период, тимот на проектот работеше на регистрирањето/собирањето на потребната документација 
за учество на училиштата и општините во трошоците во процесот на реновирање (финансиски или 
материјални средства) за училиштата. Документацијата за учеството на училиштата и општините во 
трошоците во проектите за реновирање беше комплетирана за 11 училишта и изнесува 51,56% од 
вкупната инвестиција.  

 

http://www.mcgo.org.mk/uncategorized/results/

