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Меѓукомпонентни активности 

  
Активности за соработка на проектот 
 МЦГО ја испочитува препораката дадена од Владата на Северна Македонија за спречување на 

ширењето на вирусот и за своите вработени организираше работа од дома. Со затворањето на 
училиштата, тимот на проектот изврши прилагодување на постојните активности, онаму каде што тоа 
е возможно. Покрај тоа, проектот започна со разгледување на можностите за ангажирање на 
училишната заедница (наставниците, учениците, стручните служби) во пилотирањето на активности 
коишто се извршуваат од далечина, од своите домови.   

 Во тек е процесот на усвојување на правилниците коишто произлегуваат од Законот за наставниците 
и стручните соработници во основните и средните училишта од страна на образовните институции. 
МЦГО, во партнерство со УНИЦЕФ, им обезбеди поддршка на образовните институции во процесот 
на изготвување и ревидирање на 15 документи во кои се утврдени компетенциите на образовните 
кадри, стандардите, процесите и процедурите за доживотно учење и развој на кариерата. 
Финализираните документи беа проследени до образовните институции кон крајот на минатиот месец 
и, како резултат на тоа, Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар усвоија 
четири (4) правилници коишто ги уредуваат основните професионални компетенции на наставниците 
и стручните соработници, личниот план за професионален равој на образовните кадри, како и 
поддршката за наставниците-приправници за совладување на основните професионални 
компетенции.  

 На 3 март 2020 година, претставник на МИМО присуствуваше на презентацијата на наодите и 
препораките од Извештајот на УСАИД за родова анализа за Северна Македонија. Споделените наоди 
беа поврзани со напредокот остварен во однос на родовата еднаквост, нееднаквостите, 
ограничувањата и можностите во земјата во однос на три клучни сектори: растот на приватниот сектор, 
респонзивното граѓански ориентирано раководење и подобрената социјална кохезија. По 
презентацијата следеше Обука за родова сензитивност, чијашто цел беше да им се помогне на 
учесниците да ги подобрат своите програмски активности правејќи ги родово сензитивни.   

 
Комуникација со јавноста  
 Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со повеќе од 20 написи во медиумите 

во врска со активностите на проектот како во училиштата, така и во локалните заедници. 
 Интернет страната и платформите на социјалните медиуми на проектот беа редовно ажурирани со 

информации и новости во врска со текот на проектните активности. 
 

Мониторинг и евалуација  
 Во текот на средбата за вмрежување одржана помеѓу претставниците од 30 општини (15 општини 

коишто изготвија и усвоија Политики за меѓуетничка интеграција и младински ангажман на ниво на 
општина во текот на претходната година и 15 нови општини), беа споделени наодите и препораките 
од Извештајот за инволвираноста на општините во 2019 година. Наодите беа поврзани со петте 
општини (Гостивар, Струмица, Куманово, Бутел и Град Скопје) коишто добија продлабочена поддршка 
од проектниот тим во 2019 година. Освен тоа, беа споделени препораки за да им се обезбеди помош 
на општините при планирањето и подобрувањето на нивните претстојни активности, соработката со 
училиштата и со локалниот приватен сектор. Средбата за вмрежување беше високо оценета и 
учесниците истакнаа дека истата била многу корисна бидејќи им овозможила да се запознаат со 
искуствата, предизвиците и добрите практики од општините коишто изготвиле такви политики во текот 
на 2019 година.   

 Прашалниците за оценување во однос на аспектите на граѓански етос беа пополнети од страна на 
учесниците (наставници по граѓанско образование, училишни раководства и училишни стручни 
служби) во текот на четирите еднодневни работилници одржани на две локации: Тетово и Штип. 
Вкупно 109 учесници коишто доаѓаа од 39 училишта и 12 различни општини присуствуваа на 
работилниците одржани на 9 и 10 март 2020 година. Повратните информации добиени од нив беа 
внимателно анализирани и сумирани, врз основа на што просечната  оценка на спроведените 
работилници се утврди како висока (над 4, на скала од 1 до 5). Учесниците истакнаа дека стекнале 
знаења во врска со различни начини на поттикнување на учениците да бидат активно ангажирани во 
своите училишта и во заедниците и да се однесуваат демократски, како и знаења во однос на 
граѓанското образование во училиштата и неговата релевантност за бројни социјални сфери.   

 Со оглед на тоа дека советниците од Бирото за развој на образованието и од Центарот за стручно 
образование и обука се одговорни за следењето на наставните и воннаставните активности, тие ќе 
користат обрасци за известување од теренот преку пакетот алатки KoBo. Исто така, покрај обрасците 

http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/06_Pravilnik-za-osnovni-profesionalni-kompetencii-za-nastavnici_18_02_20....pdf
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за заеднички наставни часови, секции и партнерски училишта, беше изготвен и образецот за теренски 
посети во рамките на Отворените денови за граѓанско образование и истиот беше вклучен во KoBo во 
текот на овој месец. Освен тоа, проектниот тим започна со подготовката на детално упатство за 
употребата на пакетот алатки KoBo Toolbox за да им се обезбеди помош на советниците од БРО и 
ЦСОО при следењето на наставните и воннаставните активности. Упатството ќе содржи 
образложение чекор по чекор во однос на тоа како да се инсталира апликацијата, како истата да се 
постави, како да се преземат бараните обрасци и како истите точно да се пополнат и достават.  

 Започна прегледувањето и подготовката на прашалниците за собирање повратни информации од 
учениците и наставниците во однос на нивните согледувања за ревидирањата на наставната 
програма по граѓанско образование. Со цел прашалниците да се прилагодат за учениците и 
наставниците и да се осигури дека ќе добиеме квалитетни повратни информации, проектниот тим 
започна да работи на ревидирањето на прашалниците за евалуација на спроведувањето на 
наставната програма по граѓанско образование за 8-мо одделение и на подготовката на прашалници 
за оценување на спроведувањето на наставната програма по граѓанско образование за 9-то 
одделение. 
 

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

 
Поддршка од проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука (КМИО МОН) 
 Тимот на проектот, во соработка со ОБСЕ, обезбеди поддршка за КМИО МОН да продолжи со својата 

работа и да ги спроведува активностите од својот годишен план за работа. Поради тековната 
ситуација со КОВИД-19 во земјата, во партнерство со КМИО МОН, проектот изготви план за користење 
на онлајн алатките за поддршка на активностите на КМИО МОН од нивниот годишен план за работа 
за 2019/2020. Во согласност со тоа, во соработка со КМИО МОН и ОБСЕ беше организирана онлајн 
работилница за градење на капацитети, во текот на која беа дискутирани процесите за ажурирање на 
Планот за мерење на работењето (ПМР) на Комисијата и прилагодување на прашалникот за 
училиштата во однос на ажурираниот ПМР. Претходно, тимот на проектот и членовите на КМИО МОН 
оформија Вибер група и обезбедија влезни податоци за ПМР и за прашалникот.  

 
Поддршка од проектот за Државниот просветен инспекторат (ДПИ) 
 Проектниот тим му обезбеди поддршка на Државниот просветен инспекторат (ДПИ) при 

финализирањето на документите и подготовката на графичкиот дизајн за Индикаторите и 
инструментите за квалитет на работењето на училиштата, како и Прирачникот за интегрално 
оценување. И двата документи беа финализирани и споделени со Државниот просветен инспекторат 
за да ги објават и истите да се преземат и користат во е-формат преку официјалната интернет страна 
на ДПИ.  

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво  
 По изборот на петнаесет (15) нови општини (Старо Нагоричане, Босилово, Аеродром, Чаир, Центар, 

Гази Баба, Кочани, Сарај, Охрид, Берово, Ресен, Неготино, Ѓорче Петров, Теарце, Боговиње) во 2020 
година, тие го започнаа процесот на изготвување на политики и стратегии за меѓуетничка интеграција 
и младински ангажман на ниво на општини. Според тоа, за да се продолжи овој процес, проектниот 
тим изготви концепт и организираше Средба за вмрежување со претставниците од 30 општини (15 
општини коишто изготвија и усвоија политики и стратегии за меѓуетничка интеграција и младински 
ангажман на ниво на општини во текот на претходната година и 15 нови општини). Овој настан се 
одржа на 03 март 2020 година и на истиот присуствуваа околу 60 учесници. Целта на настанот беше 
претставниците од 15-те нови избрани општини да учат и да работат заедно со своите колеги од 
другите општини во кои беа усвоени политики за меѓуетничка интеграција во 2019 година, да ги 
споделуваат и дискутираат добрите практики, како и предизвиците во овој процес. Со овој настан беше 
обележан почетокот на активностите коишто следат за градење на капацитетите на општинските 
образовни претставници. Со поддршката на проектот, назначени ментори ќе им обезбедуваат 
дополнителна помош на општинските образовни претставници во започнувањето на процесот на 
подготовка на Стратегии и Политики за меѓуетничка интеграција на ниво на општини.  

 Назначените ментори, односно, претставници од образовните институции и претставници од 
општините со воспоставени стратегии на ниво на општина, веќе стапија во контакт и континуирано ја 
следат работата на ново избраните општински образовни претставници. Поради моменталната 
состојба како последица од КОВИД-19 и специјалните мерки воведени од страна на Владата, 
назначените ментори со поддршка од проектниот тим ќе го реализираат своето менторство преку 
онлајн комуникација, обезбедувајќи им насоки и поддршка на општинските претставници.   

 
Ангажирање на младите да водат преку пример  
 Проектниот тим во партнерство со Младинскиот образовен форум (МОФ) го започна процесот на 

организирање младински  акции со училиштата од Општина Врапчиште, една од 10 (десетте) општини 
коишто изготвија и усвоија општински политики за меѓуетничка интеграција во образованието и 
граѓански ангажман на младите во 2019 година. Процесот на организирање младински акции е 



 

 

планиран во 3 (три) фази или 3 (три) комплементарни чекори.  За таа цел, како прв чекор, на 5 март 
2020 година беше организирана работилница со избрани училишта од оваа општина. Работилницата 
се одржа во основното училиште „Врапчиште“ и на неа присуствуваа 30 ученици, членови на ученички 
организации од следните училишта: ОУ „Врапчиште“, ОУ „Сали Лиси“ од с. Добридол и СОУ 
„Неготино“ од Неготино.  
За време на работилницата, учениците разменија идеи, мапираа прашања и дискутираа за 
иновативни решенија за предизвиците со кои се соочуваат во нивните локални заедници. Како што 
беше првично планирано, овој процес се очекува да продолжи со спроведување на преостанатите 
чекори: втор чекор - во текот на кој, ученичките организации ќе дискутираат и во процесот ќе ги 
вклучат нивните соученици од училиштето, ќе координираат средби со другите ученици за да ги 
идентификуваат и да дискутираат за потребите, ќе соберат повратни информации и ќе дефинираат 
младински акции и трет чекор – спроведувањето на Младинската акција за време на Отворените 
денови на општината.  Заради тековната ситуација и затворањето на училиштата, преостанатите два 
чекора за сега се одложуваат. Меѓутоа, во координација со партнерската организација МОФ, ќе се 
испитаат начините и ќе се тестира дали може да се спроведе првата фаза од оваа прилагодена 
програма со ученичките организации во Врапчиште и другите училишта во другите општини.   

 Исто така, во текот на овој период, беше завршена документацијата за учеството во трошоците на 5 
(пет) општини и 13 училишта за реализација на младински акции во 2019 година. Вкупното учество во 
трошоците изнесува 765.489 денари или $14.085,55 долари што претставува 63,75% од вкупната 
инвестиција во младински акци спроведени од овој проект.  

  
Наставни активности во училиштата 
 Шесте (6) средни училишта од Градот Скопје („Боро Петрушевски“, „Арсени Јовков“, „Здравко 

Цветковски“, „Браќа Миладиновци“, „Димитар Влахов“ и „Јосип Броз Тито“) продолжуваат да ги 
спроведуваат заедничките наставни часови. Од средината на март, кога училиштата беа затворени 
заради тековната ситуација, тимот на проектот во партнерство со Градот Скопје контактираше со 
наставниците имплементатори и ги испита можностите за некои од заедничките часови по некои 
предмети да се организираат онлајн во следниот период.  

 
Долгорочни воннаставни активности во училишни секции 
 Во овој период, тимот на проектот обезбеди поддршка за училиштата кои се избрани за спроведување 

на активности во рамките на училишните секции со цел овие училишта да ги финализираат нивните 
апликации. Како резултат на тоа беа одобрени 6 (од 10) училишни апликации. Тимот на проектот 
контактираше со сите 6 училишта и беа оценети и дискутирани можностите некои училишта да 
спроведат некои од одобрените активности онлајн со своите ученици. Според условите, тимот на 
МИМО очекува да ја пилотира оваа иницијатива за почеток во едно до две училишта.   

 
Долгорочни воннаставни активности во партнерство   
 По средбата за вмрежување со претставниците од партнерските училишта, учесниците споделија 

примери на добри практики во училиштата, успешни приказни и предизвици со кои се соочиле во 
текот на имплементацијата.  Исто така, тие споделија идеи за тоа како да го подобрат квалитетот на 
активностите за МИО и работеа на планирање на заеднички ученички активности кои ќе се спроведат 
во партнерство. Тимот на проектот обезбедуваше континуирана поддршка и насоки на училиштата за 
успешно дизајнирање на активностите и финализирање на апликациите. Во тој поглед, во следниот 
период, согласно со ограничените услови, тимот на проектот ќе ги испита можностите за вклучување 
на училиштата во партнерство за користење на онлајн алатки за спроведување на некои активности. 
  

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  
Дисеминација на работилниците за аспектите на граѓански етос во училиштата 
 На 9 и 10 март 2020 година, советниците од БРО спроведоа четири еднодневни работилници во 

Тетово и Штип. На работилниците присуствуваа вкупно 109 училишни претставници (наставници по 
граѓанско образование, претставници на училишните раководства и стручните служби) од 39 
училишта од фаза 1. Тие беа структурирани според следниот распоред на сесии: 1) преглед на новиот 
Концепт за Граѓанско образование како основа за развивање на граѓанскиот етос во училиштата, 2) 
презентација на постојните образовни политики и стратешки документи во Северна Македонија, 3) 
анализа на карактеристиките на ученичките иницијативи неопходни за нивниот успех и 4) преглед на 
улогата на училишното раководство и на стручните служби во поттикнувањето на граѓанскиот етос 
во училиштата. За време на секоја сесија, советниците од БРО користеа различни индивидуални и 
групни активности и дискусии за да ја потенцираат важноста на концептот за граѓански етос и 
неговата интеграција во различни аспекти од секојдневните активности во училиштата.  

 
 

Собирање на добри практики од активностите по Граѓанско образование (Младински иницијативи)   
 Тимот на проектот продолжи да собира добри практики од ученичките иницијативи од училиштата од 

фаза 1. Со цел да го разбере поширокиот контекст на активностите, тимот на проектот побара 
дополнителни информации и фотографии од 15 училишта вклучени во проектот. Во моментов се 



 

 

разгледуваат и уредуваат 10 примери за добри практики и се креира генерална скица на е-брошурата.  
Документот е планирано да биде завршен (превод и дизајн) до крајот на април.  
 

Формирање на работна група за Граѓанско образование за средните училишта   
 По собирањето на препораки за членови на работната група, тимот на проектот контактираше со 7 

номинирани наставници и ги покани да аплицираат со биографија и примероци од наставните 
планови. Беа добиени и оценети 5 (пет) апликации во однос на нивното исполнување на барањата 
за работната група според системот за евалуација на апликации развиен од тимот на проектот.  
Работната група ќе започне со работата на своите задачи на почетокот на април. Заради тековните 
околности, тимот на проектот креираше алтернативен работен план за планираните активности на 
работната група за Граѓанско образование во следниот период, со користење на онлајн дигитални 
алатки.  Освен тоа, тимот на проектот започна со истражување и собирање материјали кои се 
релевантни за процесот на креирање прирачник за наставниците во согласност со ново донесената 
наставна програма по граѓанско образование за прва година за средните стручни училишта.  

 
Финализирање на Концептот за граѓанско образование  
 По состанокот со членовите на работната група за Граѓанско образование, сите дадени предлози беа 

интегрирани во финалната верзија на Концептот којшто беше споделен со БРО за финално 
одобрување на почетокот на месецот.   

 
Увиди на часовите по граѓанско образование  
 По собирањето на коментари од советниците од БРО, тимот на проектот го финализираше 

извештајот за евалуација на увидите на часовите по граѓанско образование и ја сподели финалната 
верзија со советниците од БРО. Врз основа на обезбедените повратни информации, тимот на 
проектот исто така подготви и сподели Упатство за евалуација на часовите по Граѓанско 
обраазование со детална операционализација на индикаторите. Меѓутоа, заради затворањето на 
училиштата, распоредот за увиди на часовите е одложен.  

 
Дистрибуирање материјали за поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата од фаза 1   
 Техничката опрема (лап-топ компјутер и LCD проектор), постерите за ученички иницијативи и 

планерите за наставниците, за поттикнување на граѓанскиот етос за училиштата од фаза 1 беа 
дистрибуирани до 107 (од 119) училишта, преку регионалните канцеларии на БРО.     

 
Подготовка на ростер на меѓународни експерти  
 Изготвувањето на Описот на работни задачи за ангажирање на меѓународен консултант за 

изготвување и спроведување на сеопфатна обука за граѓански етос во училиштата е во тек. Тимот на 
проектот подготвува ростер на експерти чиишто квалификации се соодветни за планираните задачи. 
  

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

  
Реновирање на училиштата  
 Беа спроведени подготвителни активности за објавување на резултатите од процесот на избор на 

училишта за реновирање во 2020 година. Тимот на МИМО уште еднаш ја ревидираше листата со 12 
училишта којашто работната група за Компонента 3 ја усвои со цел да потврди дали овие 12 училишта 
ќе продолжат да бидат активни во спроведувањето на проектните активности. Беше заклучено дека 
сите 12 училишта ќе продолжат да работат и да ги спроведуваат проектните активности и дека на 
некои училишта можеби ќе им биде потребна дополнителна поддршка заради назначувањето на нови 
директори.   

 Беа подготвени писма за 12 избрани училишта и општини со кои ќе бидат информирани за нивниот 
избор во компонентата за реновирање на училиштата и учеството во активностите од компонентата 
во третата година од Проектот.  

 Добиените повратни информации од Министерството за образование и наука во врска со содржината 
на Прирачникот со упатство за одржување на училишните објекти беа дополнети и документот беше 
соодветно ревидиран. 

 Освен тоа, тимот на проектот продолжи да работи на регистрирање/собирање на непходната 
документација за учеството на училиштата и општините во трошоците во процесот на реновирање 
(финансиски или во работна рака) за училиштата каде што процесот на реновирање е завршен. 
Документацијата за учеството во трошоците на училиштата и општините коишто го спроведоа 
активности за реновирање во 2019 година е комплетирана за 6 (шест) училишта и учеството 
претставува 60,24% од вкупната инвестиција.  

 


