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Меѓукомпонентни активности 

 
 

Активности за соработка на проектот 
 Процесот на ревизија на Законот за основно обрразование и Законот за наставници во основно и средно 

образование беше интензивиран во овој период и како резултат на тоа беа развиени првичните нацрти. Членови 
на Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) се дел од работната група и придонесуваат во 
процесот на ажурирање на законите за образование. По вклучувањето на финалните измени, законите ќе бидат 
достапни за преглед и коментари на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република 
Северна Македонија, достапен тука.   

 Процесот на ревизија на законите за образование беше поттикнат од Владата на Северна Македонија во 
согласност со Прегледот на ОЕЦД за евалуацијата и оценувањето во образованието во Северна Македонија, 
достапен тука. Членовите на тимот на МЦГО учествуваа на јавната дебата на тема - Јасна визија за квалитетно 
образование, при што владините претставници ја потврдија својата посветеност за спроведување на реформите 
во образованието за да обезбедат квалитетен живот на младите луѓе и економски раст.  

 Претставник на МГЦО учествуваше во Генералното собрание на Мрежата на центри за образовни политики 
(НЕПЦ) и конференцијата на НЕПЦ што се одржа на 6-7 мај 2019 г. во Загреб, Хрватска. За време на Генералното 
собрание беа избрани нови членови на одборот, беше разгледана Стратегијата за НЕПЦ и се одржаа сесии за 
вмрежување помеѓу членовите. Исто така, се одржа Конференција за политики на тема: Инклузивно образование 
за сите: од идеи до акција. Конференцијата имаше три главни теми: (1) решавање на социоекономските 
нееднаквости, (2) вреднување и градење на мултилингвализам во училницата и (3) истражување на синергиите 
помеѓу неформалното образование и училиштата за поголема еднаквост и квалитет и претставуваше одлична 
можност за размена на идеи и искуства со истражувачи, креатори на политики и практичари од над 30 земји.   

 Претставниците на МЦГО учествуваа на промотивниот настан за да дискутираат за нацрт Националната 
стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија. На 
овој настан одржан во Скопје, воведни обраќања имаа премиерот г. Заев, министерот за правда г-ѓа Дескоска и 
извршниот директор на АДИ, г. Муслиу. Вториот дел од настанот вклучуваше пленарна дискусија за Стратегијата. 
Серијата такви настани се одржува низ целата земја во овој период. Се споделува нацрт-верзијата на 
Националната стратегија и ќе бидат дефинирани следните чекори за финализирање на документот. 

Комуникација со јавноста  
 За да го прослават успешното завршување на активностите за реновирање во средното училиште „Перо Наков“ 

во Куманово, беше организиран настан за сечење лента/посета на училиште. Вршителката на должност 
Претставник на Канцеларијата на УСАИД во Северна Македонија, Гречен Биркл, потполковникот Ерик Рајс, 
Одбранбеното аташе на САД и мајор Патрик Е. Енрикез од Канцеларијата за одбранбена соработка при 
Амбасадата на САД, учествуваа на настанот, при што имаа можност да комуницираат со ученици, наставници, 
родители и општински претставници. Откако ги погледнаа новите енергетски ефикасни прозорци и реновираните 
училници, тие им се придружија на учениците за време на младинската акција организирана во паркот во рамките 
на активностите од Компонента 1. Настанот имаше медиумска покриеност, придонесувајќи за натамошно 
промовирање на постигнувањата на проектот.  

 Со цел да се одбележи реновирањето на основното училиште „Маршал Тито“ и средното училиште „Јане 
Сандански“ во Струмица, се организираше сечење на лента/теренска посета. Вршителката на должност 
амбасадор на САД, Микаела Швајзер-Блум и главниот наредник од Канцеларијата на одбранбеното аташе при 
Амбасадата на САД во Скопје како претставник на ЕУКОМ ги посетија двете училишта и дискутираа за 
неодамнешните постигнувања на полето на меѓуетничката интеграција на младите заедно со Коста Јаневски, 
Градоначалникот на Општина Струмица, како и наставниците, учениците и родителите. По обиколките низ двете 
училишта при кои гостите имаа можност да ги видат реновираните училници, подови и училишни фасади, тие им 
се придружија на учениците во младинската акција организирана во рамките на активностите од Компонента 1. 
Настанот имаше медиумска покриеност, со што дополнително се зголеми комуникацијата на проектот со јавноста.  

 Со цел да се информира јавноста за реформите на наставната програма за Граѓанско образование спроведени 
од Проектот во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, беше 
креирано видео, кое потоа беше споделено на веб-страницата на проектот и на сите платформи на социјалните 
медиуми.  

 Со цел да се подигне свеста за проектните активности, беше организирано телевизиско појавување на ТВ Алсат. 
Претставник на проектот и двајца наставници од средното училиште „Арсени Јовков“ имаа можност да ги 
споделат заедничките достигнувања на полето на унапредување на меѓуетничката кохезија во образовниот 
систем. 

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

 Со поддршка на проектот, училиштата и општините континуирано ги промовираа проектните активности преку 
традиционалните и социјалните медиуми, особено за време на финалната презентација од креативните 
работилници организирани во рамките на активностите од Компонента 1. 

Мониторинг и евалуација  
 Беа формулирани прашања за фокус групи, кои ќе се организираат со учениците од четирите средни училишта од 

градот Скопје кои спроведуваат заеднички наставни активности со користење на македонски и албански наставен 
јазик. За да можат најдобро да се изразат себеси, фокус групите ќе се одржат пред крајот на ова полугодие  од 
страна на двајца фасилитатори организирани во две групи со ученици од македонски и албански наставен јазик. 

 Беа креирани прашалници во платформата Survey Moneky за сите ученици кои беа дел од заедничките наставни 

https://ener.gov.mk/
https://www.unicef.org/northmacedonia/reports/oecd-review-evaluation-and-assessment-education-north-macedonia


активности. Прашалникот е достапен на македонски и на албански јазик и е испратен до училиштата кои ја вршат 
имплементацијата за да биде пополнет од учениците.  

 Обрасците за онлајн известување за училишните секции и партнерските активности беа финализирани на Survey 
Monkey и тие ќе бидат испратени во соодветните училишта откако ќе завршат со спроведувањето на планираните 
активности.  

 Беа извршени и проследени теренски посети на училиштата кои ги имплементираат активностите во партнерство, 
активностите на училишните секции и младинските акции во заедницата од страна на Компонентата за 
мониторинг и евалуација. 

  

 

 
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 го поддржа Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН во организирањето 

на вториот ориентациски состанок со групата училишта кои добија грант од МОН за спроведување на заеднички 
ученички активности кои ја унапредуваат меѓуетничката соработка и ја зголемуваат кохезијата во земјата. 45 
основни и средни училишта низ целата земја беа поканети да дискутираат за практиките и предизвиците за време 
на процесот на имплементација. Освен тоа, се дискутираа административните и финансиските обврски и 
одговорностите на училиштата, релевантноста на системот за мониторинг и известување, како и подобрувањето 
на комуникацијата на Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН со општините, така што 
училиштата, како крајни корисници, ќе добијат зголемена поддршка. 

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

Државниот просветен инспекторат започна со процесот на ревизија и надградба на инструментите и индикаторите 
за квалитет на работата на училиштата. Одржани се два (2) работни состаноци, а именуваните Државни 
просветни инспектори го започнаа прегледот на седум (7) 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.    

Вклучување на младите да водат преку личен пример  
 Во партнерство со општините и училиштата, во три (3) од петте (5) избрани општини (Гостивар, Куманово, Скопје, 

Струмица и Бутел) тимот на МИМО спроведе неколку активности со ученици од училиштата за да дискутираат, 
идентификуваат и иницираат младински активности. Вкупно 450 ученици спроведоа пет (5) младински акции во 
општините Гостивар, Куманово и Струмица.   

 Преку инклузивен и интерактивен процес, учесниците разговараа во три фази, ги препознаа приоритетите и ги 
дефинираа активностите што би сакале да ги преземат за да ги подобрат своите заедници. Идеите им беа 
презентирани на градоначалниците на Гостивар, Куманово и општинските претставници од Струмица, кои го 
поздравија и препознаа фактот дека овие активности им помагаат на младите да станат поодговорни, поактивни и 
поангажирани во нивните заедници.  

 На 9 мај 2019 г., младите од Гостивар ја организираа својата прва младинска акција поддржана од проектот и 
општината. На градскиот кеј, учениците заедно обележаа велоспидеска и пешачка патека, ја подобрија состојбата 
на клупите и обезбедија паркинг за велосипеди на кејот.  

 Преку истиот процес, учениците од Куманово организираа две младински акции за уредување на еден од 
парковите во градот. Младите го исчистија ѓубрето во паркот и  поставија канти за отпадоци, насадија цвеќиња, ги 
заменија оштетените штици на клупите, ги бојадисаа бетонските и металните конструкции, а општината 
инвестираше во сечење на тревата во паркот, инсталираше нови канделабри и обезбеди детско игралиште.  

 Во Струмица се одржаа и две младински акции. Учениците од средните училишта Јане Сандански и Никола Карев 
започнаа младинска акција за да го направат училишниот двор на Јане Сандански функционален и употреблив, 
вклучувајќи и разубавување на просторот во кој поминуваат голем дел од своето време. Целиот процес и 
младинските активности беа поддржани од Проектот на УСАИД за Меѓуетничка интеграција на младите во 
образованието, во соработка со Општина Струмица и Младинскиот образовен форум. 

Општински политики за етничка интеграција  
 Во партнерство со Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН, МИМО продолжи да ги 

поддржува 15-те општини кои го започнаа процесот на конципирање на општинските стратегии за поддршка на 
меѓуетничката интеграција и младинскиот граѓански ангажман во училиштата. Овој процес го менторираат 
претставниците од образовните институции кои ги поддржуваат општинските службеници во овој процес на 
изготвување на општинските стратегии. Досега беа организирани посети и онлајн дискусии со општинските 
службеници и беа споделени насоки и сугестии во процесот на изготвување. Првите нацрти се очекува да бидат 
финализирани до крајот на јуни 2019 г., додека финализирањето и одобрувањето на општинските стратегии во 
сите 15 општини се очекува да бидат завршени до крајот на септември 2019 година.  

Менторски посети и поддршка на наставни и воннаставни активности во училиштата 
 Партнерството со МОН и сите клучни образовни институции продолжи во процесот на организирање на менторски 

посети и обезбедување поддршка за наставни и воннаставни активности во училиштата во Северна Македонија. 
Советниците на Бирото за развој на образованието (БРО) и Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО) 
организираа 26 посети на различни заеднички ученички активности кои спроведоа долгорочни воннаставни 
активности во секции и партнерства, како и на четири (4) средни стручни училишта во Скопје кои спроведуваат 
заеднички наставни часови по различни предмети (т.е. стручни предмети, спорт, англиски и германски јазик, 
практични часови и други наставни активности).   

Наставни активности во училиштата  
 Четирите (4) средни училишта во Скопје (Боро Петрушевски, Здравко Цветковски. Арсени Јовков и Браќа 

Миладиновци) продолжија со имплементацијата на заеднички наставни часови во нивните училишта, со што во 
мај се одржаа 103 заеднички часови. Претставниците од Градот Скопје активно го следеа спроведувањето на овој 
процес заедно со советниците на БРО и ЦСОО. Претставници од Градот Скопје беа вклучени во поддршка на 
директорите и Тимовите за училишна интеграција (ТУР) за да дискутираат за предизвиците и начините за 
понатамошно подобрување на овој процес. Додека пак, советниците беа ангажирани во поддршка и менторирање 



на наставниците во процесот на организирање на заеднички наставни часови и унапредување на меѓуетничката 
интеграција.  

 Од септември 2019 година, Градот Скопје предвидува вклучување на 2 (две) дополнителни средни училишта во 
овој процес кои ќе ги прошират добрите практики и ќе ја истакнат релевантноста на меѓуетничката интеграција во 
училиштата.   

 Тимот на МИМО во партнерство со Град Скопје и ОБСЕ кон крајот на јуни 2019 г. ќе ги собере наставниците-
имплементатори со цел заеднички да го оценуваат процесот, да ги споделат најдобрите практики, предизвици и 
да го разгледаат начинот на кој ќе се влијае врз другите училишта за цели на побрзо вклучување во овој процес.  

Долгорочни воннаставни активности во училиштата (училишни секции)  
 Тринаесет (13) училишта спроведуваа деветнаесет (19) активности во училишните секции. Активностите со околу 

300 ученици од различни наставни јазици во рамките на училишните секции продолжија во:  СУ „Гостивар“ од 
Гостивар, ОУ „Гоце Делчев“ од Аеродром, ОУ „Кирил и Методиј“ с.Стајковци, Гази Баба, ОУ „Гоце Делчев“ од 
Битола, ОУ „Живко Брајковски“ од Бутел, ПС „Вера Циривири Трена“ од с. Дебреште, Долнени, СУ „Боро 
Петрушевски“, Град Скопје, ОУ „Братство Единство“ од Охрид, ОУ „Петар Здравковски Пенко“ од Бутел, 
ОУ„Страшо Пинџур“ од с.Јосифово, Валандово, ОУ „Јосип Броз Тито“ од Валандово и ОУ „Пере Тошев“ од 
с.Дупјачани, Долнени.  Беа реализирани теренски посети за да се обезбеди поддршка на училиштата, т.е.:  

 Во ОУ „Гоце Делчев“, Општина Аеродром, дваесет и шест (26) ученици од македонски и албански наставен 
јазик кои се членови ликовната секција организираа изложба на уметнички дела по повод патронатот на 
училиштето. Овој финален настан ги обедини учениците, наставниците, родителите и претставниците на 
општината. Учениците го искористија настанот како можност да ги презентираат производите кои ги креираа 
во текот на изминатите неколку месеци во нивните училишни секции.   

 Во текот на неколку месеци, петнаесет (15) ученици од албански и турски наставен јазик од СУ „Цветан 
Димов“ во Чаир, кои се членови на драмската училишна секција одржаа редовни состаноци, со поддршка на 
нивниот наставник. Производот од овие средби беше театарската претстава „Виножито“. Во претставата се 
прикажани секојдневните предизвици со кои се соочуваат учениците како млади луѓе. На 4 април 2019 г., 
„Виножито“ беше јавно промовирана во Културно информативниот центар (КИЦ) во Скопје. Учениците 
одлучија парите собрани со доброволни прилози да се користат во хуманитарни цели и да им помогнат на 
учениците со посебни потреби од ОУ „Иднина“ во Скопје. Купија облека и други работи потребни за овие 
ученици и ги донираа во училиштето. 

 Триесет и шест (36) ученици од македонски, албански и турски наставен јазик од СУ „Гостивар“, Општина 
Гостивар, организираа јавна презентација на комичната театарска претстава „Малата невеста“. Настанот се 
одржа во Културниот центар „АСНОМ“ во Гостивар. Користејќи комични фрази и ситуации, учениците успеаја 
да отсликаат конкретна ситуација во која доминираат традиционалните вредности. Публиката имаше 
можност да види што се случува кога родителите донесуваат одлуки за своите деца и како договорениот брак 
влијае на детскиот живот. Целта на оваа театарска претстава беше да се подигне вниманието за човековите 
права кои и ден денес се прекршуваат на различни начини. Во текот на целата учебна година овие ученици 
спроведуваа неделни состаноци и имаа можност да комуницираат, подобро да се запознаваат и да создаваат 
заеднички производи. Овие активности им овозможија на учениците да стекнат нови знаења, вештини за 
уметничко изразување и театарска изведба.   

 Во ОУ "Живко Брајковски" од Бутел, дваесет и четири (24) ученици од македонски и албански наставен јазик, 
членови на училишната секција за англиски јазик, спроведоа редовни состаноци, при што заеднички ги 
направија последните подготовки за одигрување на театарската претстава „Снежана и седумте џуџиња“. 
Претставата ќе биде свечено изведена на 5 јуни 2019 г. по повод патронатот на училиштето и пред другите 
ученици, наставници и родители. 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 развија сценографијата за претставата и костимите за актерите. Оваа 
училишна секција овозможи учениците да соработуваат, да се социјализираат и да креираат сопствен 
производ користејќи драмски вештини.   

 На 20 мај 2019 г. учениците од спортската секција во ОУ „Вера Циривири Трена“ од с. Дебреште, Општина 
Долнени, организираа финален настан. За неколку месеци, оваа етнички мешана група на ученици имаше 
можност да одржува редовни средби во кои учеа спортски техники, научија да го градат и развиваат својот 
спортски дух и заеднички учествуваа на различни спортски натпревари. 

 Во ОУ „Братство Единство“ од Охрид, учениците од ликовната секција организираа финален настан во кој ги 
презентираа производите што ги создадоа во текот на изминатите неколку месеци.  

 Триесет (30) ученици од македонски, албански и турски наставен јазик од ОУ „Петар Здравковски Пенко“, 
Општина Бутел реализираа активности во рамките на спортската училишна секција.  

 На 29 мај 2019 г. учениците од ОУ „Страшо Пинџур“ од с.Јосифово и ОУ „Јосип Броз Тито“ од Валандово, 
организираа заедничка завршна презентација на производи од училишната секција за техничко образование. 
„Младите техничари“, како што се нарекуваат себеси учениците во овие секции, редовно се состануваа во 
текот на неколку месеци, во кои развиваа макети кои работат на различни извори на енергија, како што се 
ветерната енергија, електричната погонска моќ и сончевата енергија. Овие активности им овозможија на овие 
ученици да работат заедно како тим, да ги развиваат своите вештини за техничко образование преку 
креирање на различни макети, развивање на нивниот натпреварувачки дух и зајакнување на интеракцијата и 
пријателството со другите ученици. Создадените макети во овие секции ќе служат како ресурси и материјали 
за наредната група на ученици.  

 Во ОУ „Гоце Делчев“ од Битола, учениците од македонски и албански наставен јазик спроведоа активност во 
рамките на училишната секција за хемија. Научија повеќе за придобивките од процесот на рециклирање и 
како овој процес помага да се заштити животната средина.  

 Учениците од СУ „Боро Петрушевски“, Град Скопје, членови на секцијата за сообраќајно образование 
извршија посета на Државниот центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“, со седиште 
во Општина Гази Баба. Оваа посета претставуваше можност за овие ученици да научат повеќе за 
предизвиците со кои учениците со оштетен слух се соочуваат во сообраќајот. Научија како овие ученици се 
чувствуваат кога се вклучени во сообраќајот, дознаа дали ги препознаваат сообраќајните знаци и што мислат 
за безбедноста во сообраќајот во нашата земја. Собраните податоци ќе бидат презентирани во брошура и ќе 
се споделат со учениците и наставниците во нивното училиште. 

 

 



Активности во партнерство 
 Активностите во партнерство продолжија да се спроведуваат во избраните училишта, во кои учествуваа околу 50 

ученици од различен наставен јазик, имено: 

 ОУ „Блаже Конески“ од Велес спроведе активност во партнерство со ОУ „Рајко Жинзифов“ од с.Долно 
Оризари, Велес. Поделени во мешани групи, дваесет (20) ученици од македонски и босански наставен јазик 
од двете училишта, учествуваа на креативна работилница, на која креираа разни ракотворби. Првата група 
на ученици дизајнираше геометриски форми со помош на ласерски покажувач, кои подоцна ги обоија. 
Втората група направи форми од обоена хартија и на нив напиша двојазични пораки. Третата група работеше 
на изработување змејови од хартија, додека четвртата група креираше картонски ветерници. Оваа активност 
им овозможи на учениците од различни градови и различни наставни јазици да работат и да креираат заедно, 
да комуницираат и да споделуваат искуство и знаење.  

 Друго училиште кое спроведуваше активности во партнерство беше ОУ „Тодор Јанев“ од Чашка. Од 01-03 мај 
2019 г., дваесет и четири (24) ученици од ова училиште, заедно со пријателите од ОУ „Лирија“ с.Горно 
Јаболчиште, Општина Чашка поминаа три дена во детското одморалиште „Радости“ во Охрид. Во текот на 
овој период учениците беа ангажирани на неколку работилници чија цел беше да им се овозможи да 
комуницираат, да соработуваат и подобро да се запознаат. Понатаму, преку овие работилници, учениците се 
запознаваат со културните и фолклорните традиции карактеристични за овие две заедници. Исто така беа 
имплементирани и спортски активности.   

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

театар беа ангажирани во завршувањето на нивните финални производи и организирањето на завршните 
настани за своите соученици, наставници, родители, општински претставници и членови на заедницата. Во мај се 
одржаа три (3) завршни настани во Битола, Прилеп и Кавадарци, со кои беа обележани и демонстрирани 
заедничките напори на околу 100 ученици за подобрување на меѓуетничката соработка и интеракција. Во 
Кавадарци, учениците од средното училиште „Ѓорче Петров“ започнаа младинска акција за поддршка на млада 
девојка која има потреба од средства за лекување во странство. Од продадените билети за нивниот настап во 
Културниот дом беа собрани средства кои ќе му помогнат на девојчето кое живее во градот да го добие 
потребниот третман. Во јуни 2019 г. ќе следат уште два завршни настани и младински акции кои ќе бидат 
организирани од ученици од средното училиште во Липково и средното училиште во Штип.   

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Поттикнување на граѓански етос во училиштата 
 Советниците на БРО започнаа со првични активности за поттикнување на граѓанскиот етос во 120 училишта, 

преку организирање на регионални состаноци со училиштата кои им се доделени. Тие го запознаа 
раководството на училиштето и стручниот кадар со новиот концепт за граѓанско образование и ги воведоа во 
процесот на интегрирање на Отворениот ден за граѓанско образование во Годишната програма на училиштата.  
Извештаите од советниците укажуваат дека училишниот персонал позитивно ги прифатил предлозите и сфатил 
дека овој процес мора да биде внимателно координиран со учениците и целокупната училишна заедница.  

Развој на модули за наставниците по граѓанско образование 
 Беа финализирани модулите за обука на наставници за наставната програма за граѓанско образование за 

деветто одделение и беше организирана обука за обучувачи. Во текот на обуката на обучувачите беше 
симулирана целосната содржина на обуките за наставници и беа разгледани и разјаснети потенцијалните 
прашања кои можат да се појават во текот на обуките. Избрани се тимови на обучувачи и се дефинираат 
локациите и датумите за претстојните обуки за наставници. 

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

родителите за нивните искуства со наставната програма за граѓанско образование за осмо одделение.  На 
наставниците и учениците им беа испратени електронски прашалници и тие се во процес на нивно 
пополнување. До крајот на мај, беа собрани над 100 одговори од наставниците и околу 200 одговори од 
учениците. Покрај тоа, беа реализирани пет (5) фокус групи со ученици за да се соберат квалитативни 
информации за имплементацијата на наставната програма за осмо одделение. 

Истражување на почетната состојба на граѓанското образование во средните училишта 
 Собирањето на податоци за истражувањето на почетната состојба на граѓанското образование во средните 

училишта е во завршна фаза. Одговори од електронското истражување беа добиени од 106 наставници и 733 
ученици, а беа  обработувани и квантитативни податоци. Покрај тоа, беа спроведени пет (5) фокус групи со 
ученици од училиштата кои ја имплементираа ревидираната модуларна наставна програма за средните 
стручни училишта. Процесот ќе заврши со организирање фокус групи со наставници по граѓанско образование 
од средните училишта и изготвување извештај со наоди и препораки за имплементација на предметот во 
средните училишта. 

  

 

 
Активности за стимул на училиштата - Реновирања  

 Реновирање на училишта 
 Документацијата за учество во трошоците на училиштата и општините во проектот за реновирање беше 

изготвена за десет (10) училишта и изнесува 35,45% од вкупната инвестиција. 
 Проектниот тим организираше теренски посети на 12-те училишта вклучени во активностите за реновирање на 

проектот за 2019 г. со цел да се постават приоритетите за реновирање. Листата на училиштата и проектите за 
реновирање беше подготвена од проектниот тим и испратена до УСАИД Косово за одобрување. 

 Беше организиран технички прием и беше потпишан донаторски договор за „Реконструкција на училишната сала“ 
во ОУ „Единство Башкими Бирлик“ во Општина Гостивар. 

 


