
ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА ВО ВРЕМЕ НА ГЛОБАЛНА ПАНДЕМИЈА

март 2020 година - јуни 2021 година

Активности за
градење капацитети

Околу 60 државни просветни
инспектори присуствуваа на
еднодневни работилници и
беа запознаени со измените и

дополнувањата на
Индикаторите за квалитетот на
работа на училиштата (ИКРУ),
Прирачникот за интегрална
евалуација и Протоколот за
спроведување интегрална
евалуација во основните и
средните училишта за време
на вонредна состојба, коишто
се применуваат во согласност
со измените и дополнувањата
на законите како резултат на

онлајн наставата.

45 наставници -
реализатори на

заеднички наставни
часови од седум средни
училишта во Скопје беа
вклучени во три обуки за
градење капацитети.
Часовите се изведуваат
во партнерство со Град

Скопје и ОБСЕ.

23 наставници и
координатори на

тимови за училишна
интеграција од

избраните училишта
за спроведување
долгорочни онлајн

воннаставни
активности

присуствуваа на
дводневна обука за

градење капацитети и
ги унапредија своите
знаења и вештини за
спроведување онлајн

активности.

Над 70 учесници учествуваа во две
онлајн дискусии за: (1) користење
дигитални алатки на часовите по

Граѓанско образование за време на
учење на далечина и (2) добри
практики за поддршка на

демократијата во училницата.

120 наставници од
средни училишта
учествуваа во три
групи на онлајн

обуки за наставната
програма и
наставните

материјали за
Граѓанско

образование за прва
година во средно

стручно образование.

770 учесници присуствуваа на
вебинар преку платформата Zoom на
кој беше презентирано Упатството за
методи на онлајн настава. Над 5.500
луѓе го следеа настанот којшто беше

пренесуван на YouTube.

450 членови на
училишниот кадар
од 240 основни
училишта беа дел

од онлајн
работилници за
спроведување
ученички

иницијативи преку
дигитални и

хибридни средства.

Реновирање
училишта, одржување
училишни згради и

материјали за
дезинфекција

Со финансиска
поддршка на

Европската команда на
САД, беа реновирани
вкупно 12 училишта, со
што 8.000 ученици и
наставници сега имаат
подобри услови за
учење и настава.

Изработено е
анимирано видео
коешто содржи

чекори и упатства
за чистење и

дезинфекција на
училишните згради.

Упатства за учење на
далечина и други

материјали

За наставниците беа
изготвени две упатства
за онлајн настава и

алатки за оценување по
предметот Граѓанско

образование.

Беа изготвени три упатства
во соработка со практичари
и претставници од Бирото
за развој на образованието
(БРО), Центарот за стручно

образование и обука
(ЦСОО), Министерството за
образование и наука (МОН)
и граѓански организации
за: 1) онлајн наставни
методи, 2) онлајн

воннаставни активности и
3) онлајн училишни секции.
Изработени се четири

информативни
инфографици во
согласност со
овие упатства.

Материјалите
коишто беа
изготвени во

рамките на проектот
се искористени во

60 видео-часови по
Граѓанско

образование на
платформата Едуино
(37 на македонски и

23 на албански јазик)
и девет часови како
дел од емисијата ТВ

Училница.

Институционална
поддршка

Беше изготвено
анимирано

едукативно видео со
цел да им се помогне
на наставниците да ги

организираат
дигиталните
воннаставни

активности со своите
ученици, коешто потоа
беше споделено со

УНИЦЕФ и
Министерството за

образование и наука и
поставено на

платформата ЕДУИНО.

4.284 наставници од
335 училишта

учествуваа во е-анкета
спроведена од

Македонскиот центар за
граѓанско образование,
чијашто цел беше да се
направи процена на

искуствата на
наставниците во однос
на наставата за време на
Ковид-19 и да се изготви
извештај со наодите,
којшто беше споделен

со образовните
институции.

Постигнувањата на
МИМО беа вклучени во
извештајот на МОН за
спроведување на

акциониот план како
дел од Националната
стратегија за развој на
концептот за едно

(заедничко) општество
и интеркултурализам во
Република Северна

Македонија,
којшто беше проследен

и презентиран до
Владата на РСМ.

Беше развиен Концепт
за учење на далечина

во основното и
средното образование,
којшто беше одобрен
од МОН и поддржан од
МИМО и УНИЦЕФ и се
користеше како основа

за развој на
Националната

платформа за учење
на далечина за
основно и средно
образование.

Изработен е
инфографик за

чистење и
дезинфекција на
училишни згради.

Комисијата на МОН за
меѓуетничка интеграција

во образованието,
поддржана од МИМО и
ОБСЕ, го разгледа јавниот
повик за програмата за
грантови на МОН и го
прилагоди на новата
реалност за учење на

далечина, изготви список
на избрани примери на
воннаставни активности,
го објави јавниот повик
на МОН и го водеше

приемот на апликации за
спроведување заеднички
ученички активности во

2021 година, што
резултираше со 111

училишни апликации, од
кои беа избрани 95.

Клучни достигнувања на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието:
Над 1.400 претставници на училиштата (наставници, стручни служби и училишно раководство) учествуваа во девет активности за градење
капацитети со цел да придонесат за подобар квалитет на наставата, особено преку дигитални алатки.

Над 12.000 ученици од повеќе од 200 основни и средни училишта учествуваа во околу 1.000 онлајн активности (100 онлајн активности коишто
доведоа до спроведување младински акции, 757 онлајн заеднички наставни часови, околу 80 онлајн воннаставни активности и над 90 онлајн
младински иницијативи).

Беа изготвени пет упатства поврзани со алатките за оценување за наставниците по Граѓанско образование, методите и алатките за онлајн
настава, онлајн воннаставните активности и онлајн предметните секции.

17 општини
донесоа

општински
стратегии за
меѓуетничка
интеграција во
образованието и

младинско
учество со што се
поддржуваат
училиштата во
реализација на
активности за
меѓуетничка
интеграција.


