
 
 

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

  
Активности за соработка на проектот 
 Претставниците на проектот учествуваа на отворањето на новото основно училиште Киро Глигоров 

организирано од училиштето и Општина Капиштец. Ова училиште, покрај тоа што е изградено во 
согласност со најновите стандарди, има и посебен дневен центар за згрижување на деца со церебрална 
парализа. Училиштето ќе формира тим за училишна интеграција за спроведување на активности за 
меѓуетничка интеграција. Воедно, ќе биде вклучено во активностите за граѓанско образование кои го 
унапредуваат граѓанското ангажирање на учениците спроведени од Проектот за меѓуетничка интеграција 
на младите во образованието во партнерство со образовните институции.  

 
Комуникација со јавноста   
 Во соработка со Град Скопје, беше организиран промотивен настан за новиот „памп-трак“ полигон во 

Скопје. Околу 40 ученици со различно етничко потекло од четирите средни училишта кои спроведуваат 
заеднички наставни часови дојдоа да возат на „памп-трак“ полигонот, да промовираат меѓуетничка 
кохезија меѓу младите и да ја подигнат свеста дека возењето велосипед придонесува за зачувување на 
еко системот и на околината.  На настанот присуствуваше градоначалникот на Град Скопје кој ја изрази 
заложбата на општината да обезбеди можности младите да се дружат и да се ангажираат во заедницата, 
особено преку осигурување дека јавните простори се инклузивни за различните групи присутни во 
заедницата.    

 Со цел да се информира локалната заедница за младинската акција во Струмица по повод Меѓународниот 
ден на мирот, беше организирано гостување на локалната ТВ Вис.  Претставниците на проектот, исто така, 
имаа можност да ги споделат клучните достигнувања на проектот и да ја истакнат важноста од 
создавањето партнерства со општините и другите институции со цел да се обезбеди самоодржливост на 
проектните активности.   

 Медиумскиот билтен беше подготвен и споделен со сите медиуми, и можете да го погледнете тука.  
 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. 
 Изработени се инфографици за клучните наоди од извештајот за мониторинг и евалуација во врска со 

проектните активности. Промотивните материјали ќе бидат споделени на сите платформи на социјалните 
мрежи и ќе се користат за време на активностите на проектот за комуникација со јавноста.   

 Беше изготвено и одобрено едукативно анимирано видео за новата програма за граѓанско образование за 
8 одделение и во моментот се синхронизира на албански, турски и српски јазик.  Содржината се заснова на 
скалилата за младинско учество, визуелизирани преку три училишни ситуации кои се движат од 
„манипулација“ преку „делумна консултација“ до „вистинска младинска иницијатива“.  Видеото ќе послужи 
за информирање на наставниците и на учениците за различните пристапи на волонтирање и учење преку 
ангажирање во заедницата и за начините за станување активни учесници на училиште или на локално 
ниво.   

 
Мониторинг и евалуација  
 Проектниот тим ги презентираше наодите од евалуацијата на спроведените проектни активности во 

училиштата во текот на учебната 2018-2019 година пред членовите на Советот за меѓуетничка интеграција 
во образованието при МОН. Презентацијата се состоеше од наоди од спроведувањето на долгорочните 
заеднички воннаставни активности, т.е. училишни секции и училишни партнерства.  Целта на 
презентацијата беше Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН да добие подобар 
увид за видот и квалитетот на активностите во училиштата што се поддржани од проектот. Потоа, Советот 
за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН ги искористи наодите во процесот на изготвување 
на нивниот годишен план за работа, врз основа на кој ќе се обезбеди поддршка од МОН за училиштата.   

 По собирањето и обработката на податоците, изготвен е конечен извештај за спроведување на 
училишните активности во партнерство. Врз основа на собраните информации, партнерските активности 
беа многу успешни и ја постигнаа целта да им се овозможи на учениците од различно етничко потекло да 
се дружат и да комуницираат. Покрај тоа, повеќето училишта ги вклучија родителите и членовите на 
пошироката заедница во нивните активности. Имено, спроведени се вкупно 56 партнерски активности во 
рамките на училиштата и надвор од училиштата, поконкретно спроведените активности ја унапредија 
меѓуетничка интеграција во училиштата, како и граѓанскиот ангажман на учениците.    

 Проектниот тим ги заврши подготовките за претстојната работилница со образовните институции во врска 
со наодите од спроведувањето на проектните активности во училиштата.  Работилницата се очекува да 
биде организирана во наредниот период.   
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KK3-TuUQ_pY&t=73s
http://www.mcgo.org.mk/category/news/
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Y8vR0ai38&t=2s


 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

 
Проектна поддршка на Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 
образование и наука 
 Тимот на МИМО во партнерство со Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН и 

ОБСЕ одржаа работна средба и го подготвија планот за работа  на Советот за меѓуетничка интеграција во 
образованието при МОН за 2019/2020 година. За време на планирањето на активностите, членовите на 
Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН се фокусираа на суштинските делови на 
Стратегијата „Едно општество и интеркултурализам“, Стратегијата за образование за 2018-2025 година и 
Законот за основно образование, донесен во август 2019 година. Наодите од спроведувањето на 
долгорочните воннаставни активности беа исто така разгледани и интегрирани во годишниот план.  Врз 
основа на планираните активности, беа дефинирани улогите и одговорностите на секој член, вклучувајќи 
ги и динамиката и имплементацијата.  Покрај тоа, се дискутираше и беше разгледан Планот за мерење на 
резултатите (ПМП) како клучен документ на Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при 
МОН. Во текот на септември се одржа втора координативна средба на која се дискутираше и обликуваше 
пакетот за аплицирање на програмата за доделување на грантови на МОН на училиштата за активности за 
меѓуетничка интеграција во образовнието, што ќе започне на крајот на октомври 2019 година.       

  
Ангажирање на младите да водат преку пример  
 Тимот на МИМО во партнерство со Младинскиот образовен форум (МОФ) подготви план и рамка за 

претстојните младински активности што се спроведуваат во партнерство со училиштата и општините.  За 
да го направи ова, тимот на МИМО и членовите на МОФ организираа неколку посети и состаноци со 
општински службеници и претставници од училиштата и општините. Беа одржани координативни 
состаноци со претставници на општините Струмица, Бутел и Град Скопје за да се разговара за планот на 
активности, младински иницијативи и планирани активности за овој период.   

 Во Струмица беше организирана Младинска акција, со која што се одбележа и Меѓународниот ден на 
мирот. Како дел од иницијативата и акцијата, младите од средното училиште Никола Карев, поддржани од 
нивните врсници од средното училиште Јане Сандански работеа на неколку креативни иницијативи, ги 
реновираа металните и бетонските конструкции, корпите за отпад и некои делови од училишниот двор. 
Покрај тоа, ѕидот на училишната спортска сала беше реновиран и украсен со знаци на мирот, а малиот 
бункер од Втората светска војна беше редизајниран и преуреден во вселенско летало. Општината во 
координација со локалните претпријатија инвестираше во садење дрвја во училишниот двор. Водени од 
недостаток на основни услови во болницата, група ученици од курс за дизајнирање и моделирање во 
училиштето ја иницираа идејата и работеа на дизајнирање и шиење на постелнини за децата во 
педијатриската болница во Струмица, кои беа донирани на клиниката од училиштето и учениците тој ден. 
     

Општински политики за етничка интеграција  
 Петнаесет (15) општини вклучени во развој на општински стратегии продолжија да работат и добиваа 

континуиирана поддршка од нивните назначени ментори. Сите ангажирани ментори организираа 
менторски посети со претставниците од општините за да ги доведат општинските стратегии до последната 
фаза од нивниот развој. Градоначалниците и советите на седум (7) општини: Струмица, Прилеп, 
Врапчиште, Струга, Пробиштип, Долнени и Гевгелија ги поддржаа Стратегиите на нивните седници на 
советот што се одржаа во овој период. Поддршката на претставниците од општините за образование е 
обезбедена во партнерство помеѓу тимот на МИМО и Советот за меѓуетничка интеграција во 
образованието при МОН.  

 
Заеднички наставни активности во училиштата  
 Назначените претставници од Град Скопје продолжија да пружаат поддршка на шест (6) избрани средни 

училишта кои спроведуваат заеднички наставни часови. Училиштата ги подготвија и развија плановите за 
заеднички наставни часови, со избирање на предмети и наставници 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 сесија на мини-обука и воведен состанок за сите наставници што ќе 
спроведуваат заеднички наставни часови во учебната 2019/2020 година. Овој настан ќе се одржи на 22 
октомври 2019 година и има за цел да ги унапреди вештините и знаењето на наставниците во врска со 
критериумите за меѓуетничката интеграција во образование. 

 
Креативни работилници и форум театар во училиштата  
 На почетокот на учебната година, учениците од средното училиште „Коле Нехтенин“ од Штип кои 

учествуваа и реализираа креативни работилници, организираа хуманитарна акција и донираа средства за 
Државното средно училиште за образование и рехабилитација „Искра“.  Овие млади исто така собраа 
средства со продажбата на разни прехранбени производи што тие самите ги подготвија и продаваа по 
изведбата на претставата. Хуманитарниот карактер на претставата ја зајакна блискоста и партнерството 
меѓу двете училишта. Со поддршка на гостите присутни на претставата, учениците успеаја да соберат 
средства и во септември ги донираа во ДСУОР „Искра“.  Инспирирани од овие процеси, учениците заедно 
со наставниците ќе продолжат да организираат вакви младински иницијативи. Следната планирана 
активност е прошетка по кејот на реката, со цел да се анализира што е она што недостасува и да се види 
кои области треба да се исчистат во партнерство и со поддршка на општината. 
 

Воннаставни активности во училиштата  
 Во партнерство со организацијата Младински образовен форум (МОФ) изготвен е план за поддршка на 

долгорочните воннаставни активности на училиштата до декември 2019 година. Тимот на проектот 
организираше посети и оствари средби со претставници на училиштата, за време на кои се разговараше 



за плановите на училиштата за спроведување на долгорочни воннаставни активности и за поддршката што 
ќе им биде дадена. Во наредниот период, училиштата ќе продолжат со спроведување на долгорочни 
воннаставни активности кои промовираат меѓуетничка интеграција и ангажирање на младите во рамките 
на нивните предметни секции и во партнерство. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата   
 115 од 120 училишта коишто се дел од активностите за поттикнување на граѓанскиот етос ги доставија 

Годишните програми до нивните назначени советници од Бирото за развој на образованието (БРО) за 
ревизија и одобрување. Училиштата во Годишните програми вклучија активности за јакнење на 
граѓанскиот етос со што ќе се подобри демократијата и начинот на функционирање на училиштата 
претставени како Отворени денови за запознавање со граѓанското образование. Со цел да се ревидираат 
предложените активности, на 25 септември 2019 година беше одржан работен состанок со регионалните 
советници од Бирото за развој на образованието (БРО). Советниците се осврнаа на процесот и квалитетот 
на активностите за стимулирање на граѓанскиот етос, предложени од училиштата избрани да работат на 
поттикнување на граѓанскиот етос. Покрај тоа, тие се запознаа со процесот на дистрибуција на пакетите за 
поддршка за училиштата и обрасците за следење на активностите.   

 Беше утврдена содржината на пакетите за поддршка за 120 училишта. Тие ќе се состојат од: постер(и) за 
спроведување на успешните ученички иницијативи, планер за наставниците по Граѓанско образование за 
ефективна настава и техничка опрема. Постерот и планерот беа преведени на локалните наставни јазици, 
со графички дизајн за полесно користење и тие се подготвени за печатење.  Техничката опрема е 
набавена и е наменета за активностите во рамките на предметот Граѓанско образование.  

 
Ресурси за настава и учење на Граѓанско образование.  
 Првите три (од шест) теми од Прирачникот за наставници за Граѓанско образование за деветто (9) 

одделение сe подготвени и преведени, за нив е изработен графички дизајн и истите се прикачени на веб 
страницата на БРО. Покрај тоа, наставниците и училиштата беа информирани преку електронска пошта за 
достапните ресурси и беа поттикнати да ги користат за планирање на лекциите. Овој прирачник за 
наставници ќе обезбеди алатки со коишто ќе им се помогне на учениците да се вклучат во училишните 
иницијативи и да бидат активни граѓани во нивното училиште и во заедницата.  

 
Партиципативни повратни информации од корисниците во текот на ревизија на наставната програма по 
Граѓанско образование 
 Се финализираше извештајот за искуствата на учениците, наставниците и родителите со наставната 

програма по Граѓанско образование за 8 одделение. Според резултатите, подготвената наставна програма 
и образовните материјали се оценети како високо применливи и корисни за најголемиот дел од 
наставниците и учениците. Наставниците ги сметаат целите на наставната програма за достижни, иако 
потребен им е поширок спектар на наставни методи со цел да ги остварат целите на наставната програма 
коишто се поврзани со вештините за размислување на повисоко ниво. Покрај тоа, додека се чини дека 
наставниците се подготвени да спроведуваат младински иницијативи во рамките на проектот и такви 
активности се спроведоа во текот на учебната 2018/2019 година, потребни се повеќе насоки за поддршка 
на самостојните активности на учениците во насока на иницирање и водење позитивна промена во 
заедницата. Ова е особено важно имајќи го предвид фактот дека околу 70% од учениците би сакале да се 
вклучат во младинските иницијативи како дел од предметот Граѓанско образование. Наодите ќе служат 
како насоки за развој на идни проектни активности (јакнење на капацитетите, дидактички материјали, и 
др.).   

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање   

 
 

Реновирање на училиштата  
 Тимот на проектот одржа состаноци пред почетокот на градежните активности со претставници на 

избраните градежни компании, компании за надзор и претставници на тимовите за реновирање на 
училиштата во ОУ „Аврам Пишевски“, Општина Карпош; ОУ „Блаже Конески“, Општина Велес, ОУ „Ванчо 
Николески“, Општина Охрид; ОУ „Коле Неделковски“, Општина Центар; ОУ „Гоце Делчев“, Општина Конче; 
ОУ „Никола Вапцаров“, Општина Чаир; ОУ „Браќа Рамиз и Хамид“, Општина Шуто Оризари и ОУ „Кузман 
Јосифовски Питу“, Општина Кичево. За време на овие состаноци, претставници на избраните градежни 
компании се запознаа со опсегот на работа, проектната документација и други конкретни работи поврзани 
со проектите за реновирање.   

 Тимот на проектот организираше технички прием на завршените активности за поставување на нова 
алуминиумска влезна врата и портали во ходникот во ОУ „Гоце Делчев“, Општина Неготино и поставување 
на нов систем за греење во ОУ „Бајрам Шабани“ во с. Горно Седларце, Општина Боговиње.   

 Во овој период, во 12 училишта реновирани во првата година на проектот беа обезбедени кутии со алати 
за одржување коишто вклучуваат алати, опрема за одржување на хигиената и заштитна опрема. Беше 
подготвена документацијата за набавка на 12 кутии со алати за одржување на училишта од втората година 
на проектот. Беше спроведена тендерска постапка. Во рамките на проектот беа поканети 11 компании да 
достават понуда, од кои шест (6) одговорија на барањето и доставија понуда. Бидејќи се работеше за 
делив предмет на набавка, комисијата за евалуација одлучи да потпише договори со четири компании за 
различни ставки. Целата документација беше доставена и одобрена од Службеникот за склучување 
договори во регионалната канцеларија за склучување договори на УСАИД во Косово.   

 


