
 
 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  
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Меѓукомпонентни активности 

 Активности за соработка на проектот 
 Образовните институции го започнаа процесот на креирање на подзаконски акти утврдени со Закон 

за наставниците и стручните служби во основните и средните училишта за поддршка на 
функционирањето на системот за стручно усовршување и напредување во кариерата на образовниот 
кадар.  Ова е важен процес кој обезбедува квалитет во образованието и ќе биде поддржан од 
УНИЦЕФ во партнерство со Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.  

 
Комуникација со јавноста  
 Редовно се ажурираа веб страницата на проектот и платформите на социјалните медиуми со 

информации, вести, фото галерии, видеа, ресурси и материјали. 
 Беа направени промотивни видеа за Отворените денови за Граѓанско образование во основните 

училишта „Кирил и Методиј“во Кочани, „Панајот Гиновски“ во Бутел и „Владо Тасевски“ во Скопје и 
истите беа споделени преку онлајн каналите за комуникација.  

 Претставник на проектот беше интервјуиран како дел од медиумскиот прилог на ТВ Алсат посветен 
на заедничките наставни часови со учениците кои учат на различни наставни јазици. Овој прилог ќе 
се прикажува во претстојниот период на програмата „360 степени“.   

 Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со околу 20 статии во медиумите за 
проектните активности во училиштата и во локалните заедници.  

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

  
Проектна поддршка на Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 
образование и наука (СМИО МОН)   
 Во партнерство со проектот МИМО и ОБСЕ, Советот за меѓуетничка интеграција во образованието 

при Министеството за образование и наука (СМИО МОН) организираше 2 (два) ориентациони 
состанока со директорите на сите основни и средни училишта. Овие состаноци имаат за цел да ги 
информираат училиштата за објавениот повик на МОН за програмата за грантови со која се 
поддржуваат активностите за МИО на училишно ниво. Членовите на СМИО МОН дадоа насоки за 
спроведување на предложените активности за меѓуетничка интеграција во образованието, ја 
споделија важноста за ангажирање на учениците во планирањето на активностите и за подобрување 
на квалитетот на активностите. Освен тоа, се дискутираше за административните и финансиските 
барања и условите од јавниот повик и истите беа појаснети.  

 
Поддршка на проектот за Државниот просветен инспекторат  
 Работната група на Државниот просветен инспекторат (ДПИ) го доведе до пред-финална фаза и 

внесе измени во Прирачникот за интегрална евалуација на училиштата и Индикаторите за 
квалитетот на работата на училиштата (ИКРУ) во сите 7 (седум) области: 1) Наставни планови и 
програми; 2) Постигнувања на учениците; 3) Настава и учење; 4) Поддршка на учениците; 5) 
Училишна клима; 6) Ресурси и 7) Управување и раководење.  

 Овие измени им беа презентирани на сите државни просветни инспектори на 5 (петте) регионални 
состаноци кои се одржаа во следните градови: Битола, Охрид, Скопје, Тетово и Струмица во 
периодот 4-14 ноември 2019 година. Овие регионални состаноци беа организирани во партнерство 
со СМИО МОН, Државниот просветен инспекторат, проектот МИМО и ОБСЕ со цел да се добијат 
повратни информации и да се финализираат документите.  

 Оваа активност има особено значење за процесот на обезбедување квалитет во спроведувањето на 
меѓуетничката интеграција и граѓанските активности во нашиот образовен систем. ДПИ го следи и го 
оценува квалитетот на спроведувањето на образовниот процес во основните и средните училишта, 
како и примената на законите и другите прописи. Финалниот документ ќе биде завршен во декември 
2019 година и на почетокот на 2020 година ДПИ ќе организира јавен настан за да ги презентира 
измените во Прирачникот за интегрална евалуација.  

 
Општински политики за етничка интеграција 
 Продолжија менторските посети и поддршката за општините кои сè уште не го завршиле процесот на 

усвојување на општинските стратегии и политики. Во овој период, општина Прилеп ја усвои 
стратегијата на состанокот на Советот на општината. Останатите општини Гостивар, Тетово, 
Кавадарци и Св. Николе се во завршната фаза од процесот. Поддршката за општинските 
претставници за образование е обезбедена во партнерство со СМИО МОН.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSZAaIwIUDY
https://www.youtube.com/watch?v=uyr3NC_kXoY
https://www.youtube.com/watch?v=Ax5uf3kN-Gk
https://www.youtube.com/watch?v=BqG3Rj2ESvw&t=12s


Ангажирање на младите да водат преку пример  
 Во партнерство со Градот Скопје, тимот на проектот заедно со Младинскиот образовен форум (МОФ) 

го продолжи процесот на организација и спроведување на младински акции. Учениците од 4 (четири) 
средни училишта СУ „Браќа Миладиновци“, СУ „Арсени Јовков“, СУ „Здравко Цветковски“ и СУ „Боро 
Петрушевски“, кои спроведуваат заеднички наставни часови на иницијатива на Градот Скопје, заедно 
работеа на различни активности. Тие дискутираат и идентификуваа проблеми со кои се среќаваат 
како млади лица, дискутираа за вклученоста на младите, учествуваа во аргументативно изразување 
и се запознаа со алатките за собирање средства за локални младински иницијативи.  

 Првата младинска акција се одржа во СУ „Арсени Јовков“ и во неа учествуваа околу 200 ученици 
од 4 (четири) училишта од Скопје.  Тие истовремено учествуваа во повеќе интересни активности. 
Некои од нив цртаа графити со мотивациони пораки на ѕидот од училиштето, додека други го 
преобразија спортското игралиште – го обележа со линии и поставија голови со мрежи. Младите 
исто така поставија клупи за рекреативни цели за време на одморите и канти за отпадоци. Со 
цел да се зголеми свесноста за заштита на животната средина, тие го уредија училишниот двор 
со садење на дрва и други растенија. Оваа акција придонесе учениците со различно етничко 
потекло уште повеќе да се зближат и дополнително да ја зајакнат нивната меѓусебна соработка. 
Учениците успеаја да ги спроведат нивните идеи и при тоа ја нагласија важноста на младинскиот 
активизам. 

 Следната Младинска акција беше организирана и се одржа во СУ „Здравко Цветковски“, со 
учество на повеќе од 120 ученици од четири средни училишта од Градот Скопје. Нивниот 
младински ангажман вклучуваше повеќе различни активности: со промена на ентериерот и 
боење на ѕидовите тие трансформираа една училница во Младински центар каде што ќе можат 
да учат и да се дружат, а во училишниот двор организираа еко-акција за да ја зголемат 
свесноста за чиста животна средина.   

 Во партнерство со Градот Скопје, во декември ќе се спроведат уште две Младински акции 
коишто ќе се одржат во средните училишта Браќа Миладиновци и Боро Петрушевски.  
 

 Тимот на МИМО заедно со Младинскиот образовен форум и во партнерство со Општина Бутел 
ангажираа ученици од основните училишта „Ацо Шопов“, „Лиман Каба“ и „Панајот Гиновски“ за да 
дискутираат за младинската вклученост и развој на иницијативи за локални Младински акции. За таа 
цел, дворот на градинката „11 Октомври“ од Бутел доби нов изглед благодарение на повеќе од 150 
ученици кои заеднички организираа волонтерска акција во градинката. Во текот на младинската 
акција, младите учествуваа во повеќе активности за уредување на дворот на градинката. Тие ја 
бојадисаа оградата во разни бои и им дадоа интересен изглед на бетонските конструкции. За да ја 
подигнат свеста за заштита на околината и кај најмалите, тие посадија борчиња.  
 

Наставни активности во училиштата  
 Во партнерство со Градот Скопје, Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО) и Бирото за 

развој на образованието (БРО), проектот продолжи да обезбедува менторска поддршка на избрани 
средни училишта кои спроведуваат заеднички наставни часови. Посебен акцент е ставен и на новите 
наставници и училишта кои се приклучија на овој процес од оваа учебна 2019/2020 година. Освен 
тоа, тимот на МИМО во партнерство со ОБСЕ се ангажираше за да обезбеди поддршка на Градот 
Скопје за свечениот настан на кој ќе им се доделат награди на наставниците и соработниците кои 
активно се ангажирани и обезбедуваат поддршка за заедничките наставни часови. Настанот ќе се 
одржи на 10 декември 2019 година и се очекува огромно учество на директори, наставници, ученици 
и претставници на образованието, како и високи претставници на УСАИД, ОБСЕ, Градот Скопје и 
МЦГО.  

 
Долгорочни воннаставни активности во училишните секции 
 Во текот на овој месец, училиштата продолжија да спроведуваат активности со учениците од 

различни наставни јазици во рамките на училишните секции. Беа реализирани теренски посети за да 
се обезбеди поддршка на училиштата.  

 Во ОУ „Братство Единство“, Општина Охрид, учениците коишто учат на македонски, албански и 
турски наставен јазик, членови на ликовната секција одржаа редовни состаноци во текот на 
коишто работеа заеднички за да го подобрат естетскиот изглед на училниците. Со поддршка од 
нивните наставници, тие направија огласни табли коишто ќе се користат за изложување на 
производите од нивните спроведени активности.  

 Во ОУ „Гоце Делчев“ од Битола беа организирани редовни состаноци на членовите на хемиската 
секција. Ученици коишто учат на македонски и албански наставен јазик го продлабочија своето 
знаење за хемиските раствори и како да разликуваат киселина, база и неутрални раствори. 
Покрај тоа, тие учеа како да одделат компоненти од смеса, како да ги прикажат резултатите во 
табели, дијаграми и графикони, учеа кои се разликите помеѓу прости супстанци, соединенија и 
смеси и др.  

 Во СУ „Цветан Димов, Општина Чаир, учениците од албански и турски наставен јазик спроведоа 
активоности во рамките на драмската секција што им овозможи да учат и развиваат драмски 
вештини со цел да ги споделат своите интереси и потреби преку театарска изведба.  

 
Долгорочни воннаставни активности во партнерство 
 Во избраните училишта продолжија да се спроведуваат активности во партнерство со ученици од 

различни наставни јазици. 

http://mk.mcgo.org.mk/news/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%98%d0%be/
http://mk.mcgo.org.mk/news/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5/
http://mk.mcgo.org.mk/news/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82/
http://mk.mcgo.org.mk/news/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82/


 Ученици од основното училиште „Раметула Амети“, Општина Желино, спроведоа активност во 
партнерство со ученици од „Димитар Македонски“, Општина Аеродром. Тие учествуваа во 
креативна работилница и заеднички го одбележаа Денот на албанската азбука.  

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Поттикнување на граѓанскиот етос 
 Во текот на ноември беа организирани 71 отворени денови на Граѓанско образование и беа посетени 

од страна на советници од БРО како и тимот на МИМО. Активностите опфаќаат: иницијативи за 
подобрување на просторот во училиштето и околу училиштето, еколошки активности за чистење на 
училишниот простор и/или подигнување на свеста за екологијата, подобрување на сообраќајната 
безбедност околу училиштето и работилници на разни теми од интерес за учениците: врсничко 
насилство, користење на мобилни телефони во училиштето, носење на училишни униформи; 
дискусии со членови на локалните власти со цел презентирање на иницијативите и застапување на 
одредени идеи и др. Во голем број училишта постои вкјлученост на целото училиште и вклучување 
на локалната заедница. Идеите за активности првенствено доаѓаат од учениците, иако може да се 
забележат насоките и интервенциите во однос на нивното спроведување, од страна на наставниците 
и раководниот кадар на училиштето.   
 

Јакнење на капацитетите на советниците од БРО за граѓанскиот етос во училиштата 
 Работилницата за аспектите на граѓанскиот етос во училиштата за советниците од БРО беше 

одложена за 2-3 декември 2019 година. Поради тоа, во текот на последната недела од ноември беа 
направени завршните подготовки за работилниците. Имено, беа финализирани, преведени и 
отпечатени презентации и работни листови.  

 
Извештај за почетната состојба за спроведувањето на Граѓанско образование во средните училишта.  
 Врз основа на главните наоди и препораки од анализите: Испитување на почетната состојба на 

Граѓанско образование во средните училишта и искустава со предметот Граѓанско образование за 9 
одделение, беа подготвени две резимеа на политиките. Во нив се сумирани главните наоди од 
анализите и главните препораки. Документите беа доставени за превод и изработка на дизајн и се 
планира да бидат подготвени до крајот на декември кога ќе бидат презентирани пред чинителите. Во 
документите ќе бидат најавени понатамошните реформи во Граѓанското образование коишто ќе се 
спроведат во наредниот период.  

 
Ресурси за настава и учење на Граѓанско образование. 
 Тема 4 и тема 6 од Прирачникот за наставници за Граѓанско образование за 9 одделение беа 

завршени и одобрени од страна на БРО. Текстовите се доставени за превод на сите локални 
наставни јазици и ќе бидат испратени за графички дизајн, по што ќе бидат објавени на веб 
страницата на БРО.  

 
Дополнителни материјали за 120 училишта коишто спроведуваат активности за поттикнување на 
граѓанскиот етос 
 Во тек е процесот на избор на технички материјали и подготовка на дополнителни материјали за 

наставниците по Граѓанско образование. Имено, постерите и планерите коишто ќе бидат 
дистрибуирани до наставниците се отпечатени, а во наредниот период ќе се изврши дистрибуција 
до училиштата.  

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 Реновирање на училиштата  
 Тимот на проектот организираше технички прием на завршените активности за реновирање во СУ 

“Јосиф Јосифовски“ од Општина Гевгелија; ОУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец, Општина Охрид; ОУ 
„Гоце Делчев“ од Општина Конче; ОУ „Браќа Рамиз-Хамид“ од Општина Шуто Оризари и ОУ „Блаже 
Конески“ од Општина Велес.  

 На 5-6 ноември 2019 година, претставници на тимот на проектот го посетија Настанот за 
градежништво: Работа со Инженерскиот корпус на армијата на САД. Овој настан се одржа во 
Софија, Бугарија на којшто беа опфатени следниве теми: 1) Преглед на активностите на 
Инженерскиот корпус на армијата на САД во Европскиот регион; 2) Деловна соработка со САД: 
Регистрации и системи; 3) Деловна соработка со САД: Избор на извори и разбирање на процесот на 
нудење услуги; 4) Закон за набавки и склучување на договори во странство согласно законите на 
САД  и 5) Програма на Инженерскиот корпус на армијата на САД. 

 Покрај тоа, беше комплетирана/финализирана документацијата за учество во трошоците на 
училиштата и општините во процесот на реновирање (финансиски или во работна рака) за ОУ 
„Единство-Башкими-Бирлик“, Општина Гостивар, избрано за реновирање во 2018 година и за 
следниве училишта избрани за реновирање во 2019 година: СУ “Јосиф Јосифовски“ од Општина 
Гевгелија, ОУ „Гоце Делчев“ од Општина Конче; и ОУ „Гоце Делчев“, Општина Неготино. 

 


