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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 во развојот на Концепт за учење на далечина за основно и средното 

образование. По формирањето на работната група од страна на Министерството за образование и наука, во овој 
период започна процесот за развој на концептот. Како резултат, Бирото за развој на образованието подготви 
преглед на документот и на 22 мај 2020 година беше одржан првиот состанок со членовите на работната група 
што се состои од претставници од Министерството за образование и наука и клучните образовни институции, 
Министерството за информатичко општество и администрација, невладиниот секторот и други релевантни 
практичари и чинители. На онлајн состанокот беа презентирани активноситите на работната група, начинот на 
функционирање и споделување документи, временската рамка на активности и поделбата во под-групи. Во 
наредниот период, под-групите ќе продолжат да го развиваат концептот што се состои три (3) клучни области: 1) 
Образовни политики, 2) ИТ/техничка поддршка и 3) Педагогија.  

 Членовите на тимот на проектот учествуваа во вториот (2) од серијата од три (3) вебинари организирани од 
страна на УНИЦЕФ во партнерство со Универзитетот за образование на наставници од Цирих. LearnIn е називот 
на иницијативата што има за цел да ги зголеми капацитетите на наставниците преку овозможување 
висококвалитетни, културолошки релевантни можности за учење и да им даде поддршка во креирањето на 
значителни можности и содржини за учење лице-в-лице, онлајн и комбинирано учење за сите ученици. По првиот 
вебинар на кој учесниците учеа и споделуваа искуства и нудеа начини за поддршка на учениците вон училиштето 
за време на рестриктивните мерки, на вториот вебинар што беше организиран на 20 мај 2020 година учесниците 
ги разгледаа прашањата што се однесуваа на враќањето на учениците во училиштата во овие несигурни 

времиња. Последната работилница од серијата ќе се организира на 3 јуни 2020 година кога учесниците ќе 
работат на дизајнирање на персонализирани планови на учење за учениците.  

 
Комуникација со јавноста 
 Анимираното видео со инструкции што беше подготвено во партнерство со Младинскиот образовен форум со 

цел да им се помогне на наставниците да организираат дигитални воннаставни активности со нивните ученици 
беше споделено со УНИЦЕФ и МОН и е поставено на EDUINO платформата како и на веб страницата и 
социјалните медиуми на МЦГО. Ова видео дава информации и опфаќа различни идеи за да им помогне на 

наставниците и да ги инспирира учениците да организираат воннаставни активности од дома.  
 Веб страницата на проектот и платформите на социјалните медиуми беа редовно ажурирани со информации и 

вести за текот на проектните активности.  
 

Мониторинг и евалуација  
 Во текот на првите две недели од месецот беше спроведена е-анкета со учениците во училиштните секции. 

Анкетата се фокусираше на искуствата, перцепциите и очекувањата на учениците и беше пополнета од вкупно 
160 ученици од девет (9) од вкупно десет (10) училишта што се вклучени во проектните активности (односно: ОУ 
Браќа Миладиновци, Струга; ОУ Гоце Делчев, Св. Николе; ОУ Никола Карев, Пробиштип; ОУ Васил Главинов, 
Велес; ОУ Врапчиште, Врапчиште; СУ Јосип Јосифовски, Гевгелија, СУ Орде Чопела, Прилеп; СУ Ѓорче Петров, 
Кавадарци; СУ Преродба-Рилиндја, Долнени). Врз основа на собраните податоци беше подготвен извештај. 
Покрај наодите, извештајот содржи препораки за училиштата врз основа на очекувањата на учениците во врска 
со претстојните активности во училишните секции. Добиените податоци ќе му помогнат на тимот на проектот да 
стекне подобро разбирање за вредностите на училиштата и ставовите кон меѓуетничката интеграција во 
образованието и ангажирањето на младите, и ќе им помогнат на училиштата да ги прилагодат нивните 
претстојни активности врз основа на очекувањата и потребите на учениците.  

 Беа собрани партиципативни повратни информации во врска со ревидирата наставната програма по граѓанско 

образование преку е-анкета што беше пополнета од вкупно 2052 ученици (од 8-мо и 9-то одделение) и 127 
наставници по граѓанско образование од вкупно 177 различни училишта во земјата. Направена е првична 
анализа на собраните податоци со што се доби квалитативен и квантитативен преглед на повратните 
информации.  

 Во втората половина од месецот беше спроведена е-анкета со ученици од шест (6) средни училишта (СУ Боро 
Петрушевски, СУ Арсение Јовков, СУ Здравко Цветковски, СУ Димитар Влахов, СУ Јосип Броз Тито, СУ Браќа 
Миладиновци) што беа вклучени во заеднички наставни часови на проектот во текот на училишната година 
2019/2020. Анкетата ја пополнија вкупно 126 учениците од шест (6) училишта на територијата на Град Скопје. 
Прашањата се фокусираа на перцепциите, мислењата и искуствата на учениците од заедничките наставни 

часови и дигиталните активности во текот на кризата со КОВИД-19. 

 Во координација со МОФ, тимот на проектот организираше три онлајн дискусии за да добие квалитативни 
повратни информации за искуствата на учениците со дигитализацијата на наставните и воннаставните 
активности во текот на кризата со КОВИД-19. Во дискусиите беа вклучени ученици од заедничките наставни 
часови и од училишните секции. Учениците дискутираа за тоа колку успешно беа прилагодени активностите на 
нивните потреби, ресурсите кои нивните наставници ги користеа за дигитализација на активностите и нивната 
севкупна евалуација на целиот процес. Во онлајн дискусиите беа вклучени вкупно 15 ученици.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hACd-Gnq73Q&feature=youtu.be


 

 

 

 
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 и КМИО МОН ја продолжи својата координација во однос на 

активностите што може да се спроведат и поддржат за време на пандемијата. Како разултат, со поддршка на 
Координаторот на МИМО за МиЕ, прашалникот кој се однесува на ажурираниот План за мерење на работењето 
(ПМР) на МОН беше ревидиран и инкорпориран во алатката Survey Monkey. Следните чекори вклучуваа 

дисеминација на е-прашалникот до сите основни и средни училишта во Северна Македонија од страна на КМИО 
МОН. Собраните податоци се однесуваат на активностите што беа спроведени во текот на училишната 
2018/2019 година.  

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
 Поради тековната ситуација со КОВИД-19 и специјалните мерки воведени до Владата, тимот на проектот во 

координација со назначените метори продолжи да ги води и менторира општинските претставници задолжени за 
образование преку онлајн комуникација. Како резултат, менторите беа активно ангажирани и обезбедија 
поддршка на општинските претставници задолжени за образование во 15 општини (Старо Нагоричане, Босилово, 

Аеродром, Чаир, Центар, Гази Баба, Кочани, Сарај, Охрид, Берово, Ресен, Неготино, Ѓорче Петров, Теарце и 
Боговиње). Десет (10) општини успеаа да формираа комисии/работни групи со одлуки на градоначалникот, 
додека општините  Босилово, Ѓорче Петров, Старо Нагоричане, Кочани и Аеродром се во процес на формирање 
на комисии. Исто така, работната група во Општина Боговиње подготви нацрт политика за МИО.  

 
Ангажирање на младите да водат преку пример  
 Младинскиот образовен форум (МОФ) во координација со тимот на проектот за МИМО го продолжи 

спроведувањето на активностите во две (2) избрани општини (Струга и Пробиштип) што ќе доведе до финалниот 
чекор, а тоа е организирањето на Младински акции, по повторното отворање на училиштата по завршувањето 
на пандемијата во земјата.  

 Тимот на проектот во координација со тимот на МОФ подготови онлајн прашалник преку платформата „Google 
form“ со цел да ги утврди следните активности. Учениците од ОУ „Браќа Миладоновци“, ОУ „Никола Карев“ и СС 
„Наум Наумовски Борче“ од Пробиштип ќе го споделат прашалникот со нивните врсници со цел да се соберат 
порелевантни податоци за утврдување на последната активност, Младинска акција, што е планирана да се 
спроведе во периодот септември-декември 2020 година.  

 Понатаму, во координација со тимот на проектот, тимот на МОФ ја продолжи комуникацијата со избраните 
училишта од Општина Струга и подготви база на податоци со информации за контакт на учениците (телегонски 

броеви, е-мејл адреси, и сл.) за да се поедностави процесот на закажување онлајн состаноци со користење на 
платформата Zoom. Првата работилница се одржа на 27 мај со учество на ученици од две основни училишта 
„Зини Хани“ од с. Велешта и „Климент Охридски“ од с. Драслајца, како и ученици од средното училиште 
„Ибрахим Темо“. Целта на е-состанокот беше да се дискутира и да се планираат различни сценарија за 
Младински акции од септември 2020 година.  

 Понатаму, тимот на проектот во координација со тимот на МОФ се договорија да вклучат уште една општина во 
процесот, имено Оштина Велес. Со тоа, сите потребни подготовки и актовности за координација со општинските 
претставници задолжени за образование од Велес се завршени. Во наредниот период, во координација со тимот 

на МОФ ќе започнат подготовки за работилници со ученици од три (3) училишта од Велес.  
 
Наставни активности во училиштата 
 Координацијата преку онлајн состаноци со директорите и коорднаторите на Тимовите за училишна интеграција 

од средните училишта продолжи во партнерство со Град Скопје. Во овој период, наставници од пет (5) средни 
училишта спроведуваат заеднички наставни часови по различни предмети. Наставниците-имплементатори 
заедно подготвија план за заедничките часови преку онлајн комуникација, споделија насоки и презентации со 
учениците со користење на Viber група и одржаа часови преку ZOOM.  
 

Долгорочни воннаставни активности во училишни секции 
 Училиштата со одобрени апликации од проектот продолжија со спроведувањето на некои активности онлајн.  
 Во СУ „Орде Чопела“ од Прилеп, учениците од секцијата за нутриционизам, израборија боенки за децата на 

предучилиштна возраст, брошури и постери за здрав начин на живот за учениците од деветто (9) одделение.  
Тие подготвуваат и брошура за здрав начин на живот. Брошурата ќе содржи информации за прехрамбени 
навики, балансирана дијета, важноста на физичките активности и вежбањето, како да се одржува здрав начин 
на живот и сл. По повторното отворање на училиштата, брошурата ќе биде испечатена и споделена со другите 
училишта во Прилеп.  

 Во ОУ „Браќа Миладиновци“ од Струга, учениците од уметничката секција изработија цртежи со различни 
музички симболи (музички ноти, клучеви, пентатоника - скала од пет тонови и сл.) 

 
Долгорочни воннаставни активности во партнерство 

 Тимот на проектот обезбеди поддршка и насоки на училиштата кои не ги завршија апликациите во насока на 
успешно дизајнирање на активностите и финализирање на апликациите. Исто така, согласно со ограничените 
услови, тимот на проектот ги разгледа 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 

 
 

Работна група за Граѓанско образование за средните училишта   
 Работната група за Граѓанско образование за средните училишта подготвува содржини за Прирачникот за 

наставници по граѓанско образование за прва година за средните стручни училишта. За таа цел, работната група 
организираше трет онлајн состанок и даде повратни информации за втората група доставени работилници што 
ќе бидат објавени во Прирачникот за наставници. За време на состанокот, со групата беа споделени 



 

 

информации за остварениот напредок до сега и се дискутираше за насоки за подобрување на првата и втората 

група на работилници. Покрај повратните информации од колегите и вработените на проектот, членовите на 
работната група добија дополнителни повратни инфромации од БРО. До сега, 24 од 30 планови за 
часови/работилници за наставната програма по граѓанско образование за средните стручни училишта се во 
различни фази на развој и постојано се доставуваат повратни информации од колегите, членовите на тимот на 
проектот и БРО. 
 

Прирачник за поддршка на наставниците по граѓанско образование за оценување при учење на далечина  
 Подготовена е финалната верзија на Прирачникот што има за цел да им помогне на наставниците по граѓанско 

образование при оценување за време на учењето на далечина. Документот се состои од два (2) дела, имено 
главен дел што вклучува потенцијални аспекти и прилагодувања на оценувањето за време на учење на далечина 
и втор дел со додатоци што се однесуваат на различни видови алатки за оценување (рефлективни дневници, е-
портфолио, различни видови тестови и рубрики за оценување на есеи).  Прирачникот (на македонски и на 
албански јазик) беше споделен со наставниците по граѓанско образование со цел да се олесни процесот на 
оценување на крајот на годината. Наставниците беа охрабрени да водат евиденција за примената на 
Прирачникот за време на оценувањето на крајот на годината. Тимот на проектот планира да организира онлајн 
дискусија во текот на јуни 2020 година, каде наставниците по граѓанско образование ќе имаат можност да ги 
споделат нивните искуства од примената на Прирачникот.  

 
Поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата 
 Беше одржан онлајн состанок со советниците на БРО кои се одговорни за училиштата од фаза 2, со цел да се 

разгледаат опциите за одржување координативни состаноци со училиштата преку дигитални средства во текот 
на јуни 2020 година. Целта на онлајн активностите е да се информираат училиштата за новиот концепт на 
граѓанско образование и за барањето за вклучување на активности за поттикнување на граѓанскиот етос во 
нивната годишна програма. Откако беше заклучено дека повеќето училишта имаат средства и вештини за 
присуство на онлајн состаноци, се дискутираше и се утврдија следните чекори. Тимот на проектот беше 
задолжен да ги ажурира потребните материјали и да обезбеди техничка и логистичка поддршка за онлајн 

состаноците. Од друга страна, советниците беа задолжени да ги поканат претставниците на училиштата, да ги 
водат состаноците, да ги презентираат подготвените материјали и да ги модерираат дискусиите за време на 
состанокот, како и да подготват и да достават извештај со опис на состанокот до членовите на тимот на проектот.  
 

Брошура со добри практики од ученичките иницијативи 
 БРО го разгледа и одобри документот што беше подготвен од членовите на тимот на проектот. Процесот на 

преведување и графичко дизајнирање на Брошурата со добри практики од ученичките иницијативи е започнат.  
Брошурата ќе служи како прирачник за училиштата во процесот на спроведување ефективни ученички 

иницијативи.  
 

Усвојување на концептот на граѓанско образование во основното образование  
 По одобрување од страна на БРО, Концептот за граѓанско образование беше официјално усвоен од страна на 

Министертвото за образование и наука. Концептот 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 на стекнување на граѓански 
кометенции во училишта.  
 

Истражување на граѓанското образование во средните училишта 
 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, 
беше лекторирано, уредено и во моментов е на графички дизајн.  
 

Анкета за процесот на партиципативни повратни информации за искуствата со предметот граѓанско образование  
 Податоците беа собрани преку онлајн анкета што беше одговорена од 127 ученици од 116 основни училишта, 

1030 ученици од осмо одделение од 79 училишта и 1022 ученици од деветто одделение од 80 училишта.  

 
Ангажирање на меѓународни консултанти за граѓански етос  

 По разгледување на добиените апликации, процесот на избор на меѓународни консултантни е завршен и 
подготвен е документот со образложение.  Избраните консултанти се очекува да започнат со работа на нивните 
задачи во текот на јуни 2020 година.  

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

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

на македонски и англиски јазик.  
 Министерот за образование и наука, г-дин Арбер Адеми официјално го усвои вториот дел од Прирачникот со 

насоки за одржување на училишните објекти и тој сега се смета за официјален документ.  
 Подготвен е инфографик на македонски јазик со хигиенските процедури што треба да се воспостават по 

отворањето на училиштата по епидемијата со Корона вирусот (КОВИД-19). 
 Во овој период, тимот на проектот работеше на евидентирање/собирање на потребната документација за 

учеството на училиштата и општините во трошоците за реновирање (финансиски или материјални средства) на 
училиштата што беа реновирани во втората година на проектот.  

 Документите што треба да се постават на OHASIS (Overseas Humanitarian Assistance Shared Information System) 
беа пополнети и доставени до Европската команда на армијата на САД. 

 


