
 
 

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

  
Активности за соработка на проектот 
 На 3 октомври 2019 година, членовите на Македонскиот центар за граѓанско образование 

(МЦГО) учествуваа на меѓународната конференција „Кон концептот на едно општество и 
интеркултурализам“ организирана од Министерството за надворешни работи. На 
конференцијата, на јавноста и беше презентирана Националната стратегија за развој на 
концептот за едно општество и иинтеркултурализам.    

 МЦГО учествуваше на Форумот за политики на граѓанското општество организиран од Светска 
Банка и Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон од 13-19 октомври 2019 година. На тој 
настан, Извршниот директор на МЦГО имаше можност да дознае и да учествува на сесии на кои 
се дискутираше за иновативните практики во демократијата и програми за управување; бариери 
во промените и можности за влијание; дигитализацијата, автоматизацијата и невработеноста 
како Нов поредок во работењето и способностите на младите во светот за развој на решенија за 
управување со овој простор; заштита без дискриминација врз основа на сексуална ориентација, 
полови карактеристики и полов идентитет и сл.  

 Претставниците на проектот учествуваа на промотивен настан за новата ТВ емисија „Нови 
херои“ чија цел е да се промовираат вредности за меѓуетничка интеграција, како дел од 
Проектот на УСАИД за унапредување на општествената кохезија имплементиран од страна на 
организацијата Потрага по заедничка основа.  

 

Комуникација со јавноста  
 На 24 октомври 2019 година, Претставникот на Канцеларијата на УСАИД во Северна 

Македонија, Ерик Јановски, и претставниците од Европската команда  на САД заедно ги 
посетија основните училишта „Браќа Рамиз Хамид“ во Шуто Оризари и „Кирил и Методиј“ во с. 
Стајковци, Гази Баба.  

 Во ОУ „Браќа Рамиз Хамид“, тие имаа можност да разговараат со Градоначалникот на 
Општина Шуто Оризари и раководството на училиштето, нагласувајќи ја важноста за 
зајакнување на партнерството помеѓу сите релевантни чинители во процесот на јакнење на 
етничката кохезија и демократските вредности меѓу младите. Освен тоа, тие направија 
обиколка за да ги видат тековните активности за реновирање кои се извршуваат во рамките 
на Компонента 3, во партнерство со училиштата, Општината Шуто Оризари и приватниот 
сектор, како и училишните активности за меѓуетничка интеграција.  

 Во ОУ „Кирил и Методија“, тие разговараа со Градоначалникот на Општина Гази Баба и 
раководството на училиштето за младинските иницијативи кои се одвиваа во училиштето 
во изминатиот период, како резултат на новиот концепт за Граѓанско образование. Исто 
така направија и обиколка на училиштето и разговараа со учениците и наставниците. 
Претставниците се сретнаа со учениците ангажирани во младинска акција за разубавување 
на училишниот двор, организирана со финансиска поддршка од Општината Гази Баба. 
Освен тоа, тие разговараа со учениците во текот на работилницата за готвење „Млади 
претприемачи во училиштата“ организирана во соработка со Еразмус+ програмата, чија 
цел е собирање на средства за социјално загрозените семејства и ги видоа резултатите од 
изминатите активности за реновирање финансирани од ЕУКОМ во текот на Проектот на 
УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието.   

 Со цел да се информира јавноста за реформите за Граѓанско образование со кои се поттикнува 
младинскиот активизам во училиштата, беше организирано гостување на ТВ Телма на 
претставник на проектот заедно со претставник од проектот за Јакнење на мултиетничката 
соработка во општините, финансиран од Детската фондација Песталоци. За време на 
интервјуто беше емитувано анимирано едукативно видео за граѓанско учество поврзано со 
активностите од Компонентата 2. Претставниците на проектот, исто така, имаа можност да ја 
истакнат важноста од создавањето партнерства со општините и другите институции со цел да 
се обезбеди самоодржливост на проектните активности.  

 Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со околу 40 статии во медиумите 
за проектните активности во училиштата и во локалните заедници.  

 Редовно се ажурираа веб страницата на проектот и платформите на социјалните медиуми со 
информации, вести, фото галерии, видеа, ресурси и материјали. 
Беше финализирано едукативното анимирано видео за новата програма за Граѓанско 

http://mk.mcgo.org.mk/news/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81/
http://mk.mcgo.org.mk/news/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81/
https://www.youtube.com/watch?v=vyoSd8BaWQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Y8vR0ai38&t=2s


образование за 8 одделение на албански, турски и српски јазик. Видеото ќе послужи за 
информирање на наставниците и на учениците за различните пристапи на волонтирање и 
учење преку ангажирање во заедницата и начините за станување активни учесници на ниво на 
училиште или на локално ниво. 

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

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

образованието при Министерството за образование и наука (СМИО МОН) работеше на 
подготовките за објавување на годишниот Повик за аплицирање на училиштата за грантови за 
заеднички ученички активности. Исто така, членовите на СМИО МОН ги завршија подготовките 
за претстојните ориентациони состаноци со директорите на сите основни и средни училишта. 
Овие состаноци имаат за цел да ги информираат училиштатат за објавениот повик на МОН за 
активности за МИО и да дадат насоки за имплементација на предложните активности за 
меѓуетничка организација во образованието, да развијат дискусии за квалитетот на 
активностите и да ги појаснат административните и финансиските барања и услови. Првиот 
ориентационен состанок се одржа на 31 октомври 2019 година во Скопје на кој присуствуваа 
директори од училиштата од Северна Македонија. Уште еден (1) ориентационен состанок со 
втората група директори од училиштата ќе се одржи на 1 ноември 2019 година на истата 
локација.  

 
Поддршка на проектот за Државниот просветен инспекторат  
 Работната група на Државниот просветен инспекторат (ДПИ) одржа дводневен работен 

состанок за финализирање на Прирачникот за интегрална евалуација на училиштата. Во текот 
на изминатиот период, оваа работна група 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.  

 Имајќи предвид дека преку интегралната евалуација, ДПИ го следи и го оценува квалитетот на 
имплементацијата на образовниот процес во основните и средните училишта, како и примената 
на законите и другите прописи, оваа активност е од особено значење во процесот на 
осигурување квалитет во имплементацијата на меѓуетничката интеграција и граѓанските 
активности во нашиот образовен систем. Исто така, членовите на оваа работна група ги 
започнаа подготовките за претстојните регионални состаноци со Државните просветни 
инспектори кои ќе бидат организирани во следните градови: Битола, Охрид, Скопје, Тетово и 
Струмица во периодот од 4-14 ноември 2019 година. За време на овие состаноци, на сите 
Државни просветни инспектори ќе им бидат презентирани ревидираните и ажурираните 
инструменти од Прирачникот за интегрална евалуација на училиштата и Индикаторите за 
квалитетот на работата на училиштата (ИКРУ).  

 
Општински политики за етничка интеграција 
 Општините вклучени во развојот на општински стратегии продолжија да работат и да добиваат 

континуирана поддршка од нивните назначени ментори. Во октомври, тие продолжија да 
организираат менторски посети со претставниците од општините за да ги доведат општинските 
стратегии до последната фаза од нивниот развој. Менторски посети и поддршка беа 
реализирани за општините Гостивар, Тетово и Кавадарци. Град Скопје ја одобри Општинската 
стратегија на седницата на Советот кој се одржа во октомври. Поддршката на претставниците 
од општините за образование е обезбедена во партнерство со Советот на Министерството за 
образование и наука за меѓуетничка интеграција во образованието.  

 
Ангажирање на младите да водат преку пример  
 Беше иницирано и со поддршка од Град Скопје, беа избрани ученици од средните училишта за 

да спроведуваат заедничките наставни часови, односно  „Браќа Миладиновци“ „Арсени Јовков“ 
„Здравко Цветковски“ и „Боро Петрушевски“ организираа младинска акција. Настанот се одржа 
на новоизградениот „памп трак“ полигон, кој се наоѓа во близина на Олимпискиот базен 
„Центар“ каде што повеќе од 40 ученици со различно етничко потекло се собраа за да возат 
велосипеди. Преку овој настан учениците сакаа да ја подигнат свеста за заштита на животната 
средина, да ги поттикнат возачите да се откажат од своите автомобили на еден ден и да им ги 
истакнат на граѓаните бројните придобивки од некористењето на автомобили, вклучително и 
намаленото загадување на воздухот. На настанот присуствуваше Градоначалникот на Град 
Скопје кој ја изрази посветеноста на општината кон обезбедување на можности за младите да 
се дружат и да се ангажираат во заедницата.   

http://mk.mcgo.org.mk/news/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/


 Во партнерство со Младинскиот образовен форум (МОФ), тимот на проектот го продолжи 
процесот на организација и спроведување на младински акции.  Учениците од 4 (четири) средни 
училишта избрани за да ги спроведат заедничките наставни часови на иницијатива на Град 
Скопје работат на организирање на дополнителни младински акции во нивните училишта и 
заедници. Процесот започна со организирање на работилница која беше посетена од 40 
ученици од следните училишта: СУ „Браќа Миладиновци“, СУ „Арсени Јовков“, СУ „Здравко 
Цветковски“ и СУ „Боро Петрушевски“.Учениците имаа можност да се запознаат, да дискутираат 
и да ги идентификуваат проблемите како млади лица, да дискутираат за младинска вклученост, 
аргументирано говорење и алатки за собирање средства за локални младински инциијативи. 
Потоа, тимот на проектот и тимот на МОФ организираа заеднички состанок со директорите од 
сите 4 (четири) средни училишта и со претставниците од Град Скопје за да дискутираат и да 
проверат дали приоритетите идентификувани од младите во текот на работилницата се 
остварливи.  

 Младински акции ќе се организираат и во Општинаат Бутел. Како прв чекор во овој процес, на 4 
октомври 2019 година беше организирана работилница со избрани училишта од Општина 
Бутел. На работилницата учествуваа 30 ученици од следните училишта: ОУ „Ацо Шопов“, ОУ 
„Лиман Каба“ и ОУ „Панајот Гиновски“.Предводени од тимот на МОФ, учениците имаа можност 
да разменат идеи, да мапираат проблеми и да дискутираат за иновативни решенија за 
предизвиците со кои се соочуваат во нивните локални заедници. Како следен чекор, овие 
ученици ќе учествуваат во заеднички сесии за обука во текот на кои ќе научат како да им 
пристапат и да креираат партнерство со локалните институции и приватниот сектор со цел 
решавање на идентификуваните проблеми. Процесот продолжува и ќе се организира состанок 
со одговорните претставници од општината за да се презентираат идеите за решавање на 
идентификуваните проблеми. Сетоа тоа ќе резултира во организирање на младинска акција за 
решавање на идентификуваните прашања. Акцијата ќе послужи како позитивен пример и поттик 
за другите ученици и пошироката заедница да земат учество во социјален активизам и 
интеркултурна соработка.  

 На 31 октомври 2019 година, општина Гостивар во партнерство со тимот на проектот, собра 
заедно повеќе од 130 ученици од училиштата од Гостивар и организираше младинска акција.  
Заедно учениците ги украсија и ги обоија новите градски обележја, односно буквите со името 
Гостивар на кејот.  Учениците исто така го исчистија градскиот парк и кејот.  

 
Наставни активности во училиштата  
 Во партнерство со Град Скопје, проектот продолжи да обезбедува поддршка на избраните 

средни училишта кои спроведуваат заеднички наставни часови. Избраните училишта ги 
подготвија и развија плановите и ги избраа предметите и наставниците кои ќе го продолжат овој 
процес. Со оглед на тоа дека дел од наставниците се нови во овој процес, тимот на МИМО во 
партнерство со Град Скопје започна со подготовка на претстојната сесија за мини-обука и 
воведниот состанок за сите наставници што ќе спроведуваат заеднички наставни часови во 
учебната 2019/2020 година. Оваа работилница се одржа на 22 октомври 2019 година и собра 
нови 35 наставници кои оваа година се вклучени во процесот. Работилницата имаше за цел 
запознавање на нововклучените наставници со критериумите за овој процес, унапредување на 
нивните вештини и експертиза поврзани со меѓуетничката интеграција во образовниот процес и 
воведување на процес за менторство и поддршка од страна на Центарот за стручно 
образование и обука и советниците од Бирото за развој на образованието.  Претходно, беа 
организирани 6 (шест) менторски посети од страна на советниците од ЦСОО за воведување на 
новоразвиените инструменти за заеднички часови во овие училишта.  

 
Долгорочни воннаставни активности во училишните секции 
 Училиштата продолжија со спроведување на активности со учениците од различни наставни 

јазици во рамките на училишните секции.  Исто така, беа реализирани теренски посети за да се 
обезбеди поддршка.    

 Во ОУ „Братство Единство“, Општина Охрид, учениците од македонски, албански и турски 
наставен јазик, членови на ликовната секција, одржаа редовни состаноци во текот на кои заедно 
и со помош на поранешни ученици од ова училиште го наслика и го разубавија училишното 
игралиште со интересни игри.  Оваа активност ги зближи учениците, потикнувајќи тимска работа 
и социјална интеракција. Сите ученици ќе имаат корист од оваа активност. Сега тие ќе имаат 
место за заедничка социјализација и забава, како во текот на одморите така и во текот на 
часовите по физичко образование.  

 Во ОУ „Гоце Делчев“ од Битола, ученици од хемиската секција спроведоа неколку активности 
кои им овозможија да ги прошират своите знаења за елементите од периодниот систем, 
хемиските индикатори и скалата со ph вредности. Учениците, кои беа членови на оваа секција 
минатата учебна година, заедно работеа со нова група ученици и им помагаа да креираат 
модели на атоми користејќи различни материјали како на пример:  пластелин, тениски топчиња, 
жици.   

 Во СУ „Боро Петрушевски“, Град Скопје, учениците од сообраќајната секција огранизираа 
настан за презентирање на брошура со информации за предизвиците со кои се соочуваат 
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учениците со оштетен слух во сообраќајот. Присутните гости имаа можност да слушнат нешто 
повеќе за тоа како овие ученици се чувствуваат кога се вклучени во сообраќајот и што мислат за 
безбедноста на сообраќајот во нашата земја. Оваа брошура е резултат на заедничката 
соработка помеѓу учениците од СУ „Боро Петрушевски“, Град Скопје и учениците од Државниот 
центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ кој се наоѓа во Општина Гази 
Баба. 

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

од различни наставни јазици. 
 Основното училиште „Димитар Македонски“ од Аеродром спроведе активност во партнерство со 

основното училиште „Раметула Амети“ од с. Чифлик, Желино. Ученици од македонски и 
албански наставен јазик организираа младинска акција за уредување и разубавување на 
училишниот двор во ОУ „Димитар Македонски“.Овој настан спои околу 40 ученици од двете 
училишта коишто заеднички и со поддршка од нивните наставници, ја обоија оградата на 
училишниот двор.  

 Друго училиште коешто спроведе активност во партнерство беше ОУ „Блаже Конески“ од Велес. 
Учениците од ова училиште заедно со учениците од ОУ „Рајко Жинзифов“ од с. Долно Оризари, 
Велес, организираа младинска акција за пошумување на околината во близина на езерото 
„Младост“, уништена од шумскиот пожар во август оваа година со што покажаа еколошка свест. 
Оваа акција беше поддржана од Општина Велес.  

 Учениците и наставниците од средното училиште „Сарај“ од Сарај организираа посета на 
нивното партнерско училиште, СУ „Никола Карев“ од Струмица. Околу 30 ученици коишто учат 
на македонски и албански наставен јазик од двете училишта учествуваа во различни видови 
активности како на пример: спортски натпревари во одбојка и фудбал, посета на историскиот 
локалитет Цареви Кули, уметничка работилница на којашто можеа да се дружат, да научат 
нешто повеќе за другите, да соработуваат и да развијат спортски дух.  

 Учениците од СУ „Митко Пенџуклиски“ Општина Кратово, со поддршка од нивните наставници, 
организираа настан по повод „Светскиот ден на туризмот“. Овој настан беше можност за 
учениците од „Митко Пенџуклиски“ да ги претстават активностите спроведени во партнерство со 
СУ „Исмет Јашари“ од Липково во текот на учебната година 2018/2019 пред присутните гости 
(ученици и наставници од други училишта во Кратово, родители и претставници на општината). 
СУ „Митко Пенџуклиски“ од Кратово и СУ „Исмет Јашари“ од Липково се партнерски училишта и 
во текот на неколку месеци, учениците од коишто учат на македонски и албански наставен јазик 
од овие две училишта беа вклучени во различни видови активности коишто им овозможија да го 
подобрат своето знаење во однос на здрава исхрана и нејзиното влијание врз целокупното 
здравје на луѓето, да ја подигнат свесноста за важноста на здравата исхрана, да го зајакнат 
тимскиот дух, нивното заемно почитување и соработка.  

 
Креативни работилници и форум театар во училиштата  
 На 16 октомври 2019 година, учениците од СУ „Цар Самуил“ од Ресен, коишто учестуваа и 

спроведоа креативни работилници, организираа хуманитарна акција за поддршка на социјално 
загрозените семејства во Ресен. Настанот спои повеќе од 315 ученици од ова училиште коишто 
заедно со своите наставници поединечно инвестираа во купување храна, хигиенски средства и 
други основни неопходни намирници и заедно ги спакуваа за донирање. Како резултат на тоа, 
35 пакети беа подготвени и донирани на 35 социјално загрозени семејства во Општина Ресен. 
Покрај тоа, на 25 октомври 2019 година, учениците од СУ „Браќа Миладиновци“ од Град Скопје 
организираа театарска претстава како резултат на долгорочниот процес на работа и соработка 
преку креативните работилници. На настанот присуствуваа нивните соученици, наставници, 
родители, претставници од општината и деца од предучилишна возраст од „Дневниот центар за 
деца од улица“ во Општина Кисела Вода. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 Јакнење на капацитетот на советниците од Бирото за развој на образованието за граѓанскиот етос 
во училиштата 
 Тимот на проектот ги започна подготовките за претстојната дводневна работилница за 

советниците од Бирото за развој на образованието (БРО) со цел јакнење на нивните капацитети 
за поддршка на училиштата при спроведувањето на активности за јакнење на граѓанскиот етос. 
Беше организиран координативен состанок со обучувачите/модераторите со цел да се утврди 
содржината и структурата на сесиите. Беше договорено дека обуката треба да опфати сесии за 
1) новиот концепт на предметот Граѓанско образование, со фокус на разни модели на 
поттикнување на граѓанскиот етос; 2) показатели за мерење на граѓанскиот етос – ревидирани 
од Државниот просветен инспекторат; 3) соработка помеѓу училиштата и општините и улогите 
на сите чинители; 4) фази на спроведување младински иницијативи и 5) процес на собирање 
добри практики. Обуката за јакнење на капацитетите ќе се одржи на 23-24 ноември 2019 година 
во Скопје.  
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Поттикнување на граѓанскиот етос 
 Во тек е координација со советниците од БРО за имплементација на активностите поврзани со 

граѓанскиот етос. Подготвен е заеднички календар со информации за претстојните активности 
на секое училиште и/или регион и истиот е споделен со одговорните советници од БРО, 
персоналот на проектот и партнерската организација Младински образовен форум за подобра 
координација на посетите на училиштата.  

 Советниците од БРО одржаа подготвителни состаноци со секое училиште со цел обезбедување 
на насоки за планирањето на активностите и особено за настаните од Отворениот ден за 
Граѓанско образование. Покрај тоа, некои од советниците учествуваа во активностите коишто 
претходеа на Отворениот ден, како на пример: работилници за утврдување на локалните 
проблеми, спроведување на истражувања и др.  

 До крајот на октомври, училиштата организираа 23 Отворени денови за Граѓанско образование. 
Советниците од БРО редовно ја посетуваа секоја активност и поднесуваа извештаи за нивната 
содржина и квалитет (според претходно утврден образец за следење). Претставници на тимот 
на проектот посетија активности поврзани со Граѓанскиот етос организирани во основното 
училиште „Лирија“ с. Вруток, Општина Гостивар, каде учениците заедно го обележаа и 
разубавија училишното игралиште и поставија канти за рециклирање во училишниот двор. Во 
ОУ „Кирил и Методиј“ од Стајковци, членовите на ученичката заедница организираа 
презентација на ученичките иницијативи спроведени во минатиот период. Во ОУ „Методи 
Митевски Брицо“ од Лозово, учениците организираа избор на членови на ученичката заедница; 
одржаа дебата со Градоначалникот на Лозово; спроведоа хуманитарна акција за собирање на 
средства за социјално загрозените семејства и беа вклучени во работилници на разни теми. Во 
ОУ „Живко Брајковски“, сите наставници и ученици, за време на првите два часа, беа вклучени 
во интерактивни работилници соодветни за возраста на тема: права и одговорности, 
утврдување на локалните проблеми коишто би сакале да ги решат, замисла како би изгледало 
совршеното училиште или заедница според нив и др.  

 Во активностите спроведени до сега, училиштата беа успешни во ангажирањето на целото 
училиште, како и во добивањето на поддршката од локалната заедница. Меѓутоа, тие сѐ уште 
треба да ги поттикнуваат учениците да бидат во првите редови при утврдувањето, планирањето 
и спроведувањето на активностите.  
 

Концепт на Граѓанско образование  
 Пред-финалната верзија на Концептот за Граѓанско образование е завршена, а подготвен е и 

документот за финална ревизија и одобрување од страна на Ескпертската група за Граѓанско 
образование. Откако ќе се одобри, таа ќе биде доставена до Министерството за образование и 
наука за усвојување и ќе претставува водечки документ за училиштата и образовните 
институции.  

 
Извештај за почетната состојба за спроведувањето на Граѓанско образование во средните 
училишта  
 Извештајот за почетната состојба за спроведувањето на Граѓанско образование во средните 

училишта беше финализиран и одобрен од страна на БРО и тимот на проектот. Наодите од 
истражувањето ќе им бидат претставени на чинителите, а препораките ќе служат како насоки за 
претстојните реформи во Граѓанското образование во средните училишта.  

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање   

 
 

Реновирање на училиштата  
 На 25 октомври 2019 година, во Скопје беше организирана еднодневна работилница за јакнење 

на капацитетите за претставниците на тимовите за реновирање на училиштата избрани за 
реновирање во втората година на проектот. Целта беше да се обучи училишниот кадар во 
однос на процедурите, методите и активностите за одржување на реновираните училишта. 
Оваа активност овозможи јакнење на капацитетите на техничкиот кадар во училиштата, 
директорите на училиштата и секретарите во училиштата за одржување на училиштата. 
Обучениот училиштен кадар ќе ја сподели обуката/знаењето со другите членови од тимовите за 
реновирање на училиштата, т.е. наставниците кои пак понатаму ќе го пренесат знаењето за 
одржување на училиштата на учениците за и тие да бидат активно вклучени во активностите за 
реновирање и одржување на училиштата.  

 Тимот на проектот организираше технички прием на завршените активности за реконструкција 
на тоалетите во ОУ „Аврам Пишевски“ во с. Бардовци, Општина Карпош.  

 Покрај тоа, беа организирани посети на училиштата коишто се реновираат.   
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