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Меѓукомпонентни активности 

  

Активности за соработка на проектот 
 Македонскиот центар за граѓанско образование е вклучен во реформите во образованието во земјата. 

Членовите на тимот на проектот беа избрани да бидат дел од работната група формирана од страна на 
Министерот за образование и наука за спроведување на препораките на ОЕЦД предложени во 
извештајот „Преглед на евалуацијата и систем за евалуација“. Со учеството во работната група, 
проектот ќе придонесе кон одржливост на проектните активности и проецеси и ќе ја поддржи владата во 
напорите за воведување одржливи промени.  

Комуникација со јавноста   
 Инфографикот со стандардите и буџетите за одржување на училишните објекти беше подготвен и 

доставен до претставниците на 12 реновирани училишта. Инфографикот е достапен на следниот линк: 
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Standardi-i-budzeti-za-higiena-vo-ucilist%D0%B0 MK-1.pdf.  

 Медиумскиот билтен беше подготвен и споделен со сите медиуми.  
 Веб страницата и платформите на социјалните медиуми редовно се ажурирани со информации, вести, 

фото галерии, видеа, ресурси и материјали.  
 Тимот на проектот работеше во партнерство во МОН за да обезбеди медиумско покривање на настанот 

за промоција на новиот концепт за Граѓанско образование, што резултираше со повеќе од 25 
телевизиски и онлајн написи за настанот. 

Мониторинг и евалуација  
 Беа спроведени фокус групи со ученици за оценување на првичните потреби и перцепции на учениците 

во 12 училишта што почнаа да спроведуваат активности во партнерство.  Врз основа на резултатите 
беше подготвен извештај. Препораките ќе се користат за да се информираат училиштата и да им се 
дадат насоки во однос на видот и структуратата на активностите што ги претпочитаат учениците.  

 Беа подготвени прашалници за евалуација на обуките за: 1) одржување на училиштата за техничкиот 
кадар на училиштата и 2) јакнење на поддршката меѓу општините, училиштата и деловниот сектор за 
поддршка на проектните активности и младинските иницијативи. Двете обуки добија позитивна оценка 
(над 4 на скала од 1 до 5).  

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

  

Вклучување на младите да водат преку личен пример  
 Беа организирани информативни состаноци со три (3) од петте (5) општини (Гостивар, Куманово и 

Скопје) што беа избрани за спроведување активности со коишто ќе се поддржат ученички младински 
акции. Изборот на општините беше направен врз основа на регионалната географска застапеност, 
повеќејазичниот карактер на општините, претходното  партнерство со проектот и добрата соработка со 
училиштата на нивна територија.   

 Потоа беа организирани две (2) работилници за општинските претставници задолжени за образование 
и членовите на Тимовите за училишна интеграција од пет (5) општини. На овие работилници, беа 
дадени насоки за поддршка на училиштата во спроведувањето на активности за меѓуетничка 
интеграција и граѓанско учество. Исто така, се дискутираше за придобивките од вклучувањето на 
приватниот сектор во овие активности. 

Координација со Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за образование 
и наука   

 Во соработка со ОБСЕ, беше организиран координативен состанок со Советот за меѓуетничка 
интеграција во образованието при МОН со цел да се разговара за двата (2) претстојни состаноци за 
ориентација со училиштата коишто добија грант од МОН. Целта е на училиштата да им се дадат насоки 
за спроведување на предоложените активности за меѓуетничка интеграција во образованието.   

 Советот за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН ќе даде поддршка на заедничките 
наставни часови во средните училишта и ќе даде поддршка на работата на Државниот просветен 
инспекторот во ревидирањето и дополнување на Индикаторите за квалитетот на работата на 
училиштата. 

Координативен состанок со Државниот просветен инспекторат (ДПИ) 

 Се одржа координативен состанок со претставник на ДПИ со цел да се дискутира за процесот на 
ревидирање и дополнување на Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата. Државниот 
просветен инспекторат номинираше пет инспектори кои ќе бидат дел од работната група која ќе го 
спроведува овој процес. Препораките и исходите од регионалните состаноци со инспекторите од ДПИ 
ќе го одредат темпото на процесот. 
   

http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Standardi-i-budzeti-za-higiena-vo-ucilist%D0%B0%20MK-1.pdf


Креативни работилници во училиштата  
 Во 8 (осум) избрани средни училишта, наставниците со нивните групи на ученици продолжија со 

имплементацијата на креативни работилници со користење на различни модули. Овие креативни 
работилници се имплементираат секоја недела во секое училиште и до сега се имплементирани 96 
креативни работилници во средните училишта. На учениците им се нудат различни вештини, од 
јакнење на тимската работа, градење на тимски дух, до развој на комуникациски вештини и вештини за 
соработка. Исто така, учениците учествуваат во многу групни активности користејќи креативни идеи и 
слично. 

Наставни активности во училиштата  

 Четири (4) средни училишта во Скопје (Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, Арсeни Јовков и Браќа 
Миладиновци) продолжија со реализацијата на наставните активности во нивните училишта. Во март, 
училиштата одржаа 101 заеднички наставен час (односно, по стручни предмети, спорт, англиски и 
германски јазик, практични часови и слободни часови) со кои се овозможи подолготрајна комуникација 
меѓу учениците од различен наставен јазик. 

Долгорочни воннаставни активности во училиштата   
 Активностите со учениците од различни наставни јазици во рамките на училишните секции продолжија 

во:  ОУ „Гоце Делчев“, Аеродром, ОУ „Кирил и Методија“ с. Стајковци, Гази Баба, СУ „Гостивар“, 
Гостивар, СУ „Цветан Димов“, Град Скопје, ОУ „Вера Циривири Трена“ с. Дебреште, Долнени, ОУ „Гоце 
Делчев“, Битола и ОУ „Страшо Пинџур“ с. Јосифово, Валандово. За да се обезбеди поддршка на 
училиштата се реализираа теренски посети.  

 Во СУ „Гостивар“ од Гостивар, 36 ученици од македонски, албански и турски наставен јазик, 
членови на драмската секција, продолжија со редовни проби за претставата. Друго училиште 
кое реализираше активности во рамките на драмската секција е СУ „Цветан Димов“ од Град 
Скопје. Под менторство на нивните наставници, учениците од ова училиште реализираа 
редовни проби.  

 Во основното училиште „Кирил и Методиј“ с. Стајковци, Гази Баба, 30 ученици од ликовната 
секција заедно работеа на креирање на апстрактни цртежи. 36 ученици од ОУ „Гоце Делчев“, 
Општина Аеродром исто така реализираа активности во рамките на ликовната секција.  
Поделени во етнички мешани групи, учениците работеа на креирање на бројки и букви 
користејќи ткаенини и хартија во различни бои.   

 20 ученици, членови на хемиската секција во ОУ „Гоце Делчев“ од Битола, имаа можност да 
научат нешто повеќе за брзината на хемиска реакција и како да ја пресметаат истата.  

 Во ОУ „Вера Циривири Трена“ од с. Дебреште, Општина Долнени, 30 ученици од македонски и 
турски наставен јазик реализираа активност во рамките на спортската секција. Преку оваа 
активност учениците имаа можност да ги усовршат основните спортски техники.  

Активности во партнерство 
 Aктивности во партнерство со ученици од различни наставни јазици продолжија да се спроведуваат во 

избраните училишта.   

 ОУ „Тоде Хаџи Тефов“ од Кавадарци спроведе активност во партнерство со ОУ „Бајрам 
Шабани“ од с. Кондово, Општина Сарај. Учениците од македонски и албански наставен јазик од 
двете партнерски училишта учествуваа во работилница во текот на која создаваа 3D 
геометриски форми.  

 Друго училиште што спроведе активности во партнерство е ОУ „Наим Фрашери“ од Тетово. 
Учениците од ова училиште работеа заедно со учениците од ОУ „Крсте Мисирков“ од Општина 
Гази Баба и подготвија честитки од рециклирани материјали со пораки за подигнување на 
еколошката свест. 

 Учениците од основното училиште „Ацо Шопов“ од Бутел работеа заедно со учениците од 
основното училиште „Лиман Каба“ од истата општина на разубавување на училишните дворови 
во двете училишта. 

 Ученици од СУ „Исмет Јашари“ од Општина Липково и СУ „Митко Пенџуклиски“ од Општина 
Кратово имаа можност заедно да работат и да дознаат повеќе за придобивките од здравата 
храна.   

 Ученици од ОУ „Рајко Жинзифов“ од с. Оризари, Велес работеа во партнерство со учениците 
од ОУ „Блаже Конески“ од Велес. Тие учествуваат во работилницата под наслов „Растеме 
заедно“, во текот на која пишуваа поетски творби. 

 Друго училиште што спроведе активности во партнерство е СУ „Сарај“ од Сарај. Учениците од 
ова училиште, заедно со учениците од СУ „Никола Карев“ од Струмица, учествуваа на 
работилницата за меѓусебно запознавање, под водство на наставници од двата наставни јазика 
(македонски и албански). Во текот на работилницата учениците учествуваа во различни 
активности чија цел беше на учениците да им се овозможи да се запознаат и да работат 
заедно. По работилницата, учениците учествуваа на спортски натпревар во одбојка 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Истражување за почетна состојба на содржините по граѓанското образование во средните училишта  
 Собрани се квантитативни податоци за Истражувањето на почетна состојба на содржините по 

Граѓанското образование во средните училишта. Вкупно, одговори на анкетата беа добиени од 
120 наставници по граѓанско образование и 740 ученици и тие ќе бидат обработени и анализирани 
од страна на Бирото за развој на образованието, со цел да обезбедат насоки за тековната 
реформа на граѓанското образование во средното образование.  



Партиципативни повратни информации за наставната програма по граѓанско образование 
 Одговорите на учениците од 8-мо одделение во врска со искуствата од новата наставна програма 

по граѓанско образование беа обработени и интегрирани во извештајот во кој се опфатени 
одговорите на наставниците. Наодите укажуваат дека учениците ги користат новоподготвените 
материјали, иако тоа се прави во комбинација со стариот учебник. Сепак, искуствата со новата 
наставна програма се позитивни за повеќето ученици, иако тие повеќе би сакале да имаат 
учебници и поинтерактивни лекции. 

Водич за ученици во осмо (8) одделение  
 Водичот за ученици во осмо (8) одделение беше објавен на сите четири наставни јазици 

(македонски, албански, турски и српски) и дистрибуиран до наставниците по Граѓанско образование 
во текот на промотивниот настан за новиот концепт на граѓанско образование, заедно со 
сертификатите за завршена обука за наставната програма за осмо одделение.  

Промотивен настан за новиот концепт за Граѓанско образование 
 Беше организиран настан за промоција на новиот концепт за Граѓанско образование и врачување 

на сертификати на наставниците коишто учествуваа на обуката за имплементација на 
ревидираната наставна програма за осмо одделение. Учествуваа над 300 наставници заедно со 
претставници од образовни институции, меѓународни организации, медиуми и др.  Министерот за 
образование, Директорот на бирото за развој на образованието и Извршниот директор на МЦГО го 
промовираа Концептот за Граѓанско образование.  

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање   

  

Реновирање на училиштата  
 Извршниот директор на МЦГО, Раководителот на проектот, Градоначалникот на Општина Гостивар 

и директорот на училиштето потпишаа Меморандум за разбирање за реновирање на ОУ „Единство 
Башкими Бирлик“, Општина Гостивар, којшто беше подготвен од страна на проектот. Беше објавен 
тендер за „Реконструкција на спортската сала“ во ова училиште и во тек е изборот на најповолен 
изведувач.  

 Беше избрана градежна компанија за „Адаптирање на отворен простор во училиште во училница и 
поставување на нови печки на пелети во четири подрачни училишта“ во ОУ „Никола Карев“ во 
Општина Радовиш и во тек е извршувањето на предвидените работи. 

 Тимот на проектот организираше посета на претставничката на Бирото за Европа и Евроазија на 
УСАИД, Кристин Олив во ОУ „Ацо Шопов“ во Општина Бутел. На состанокот учествуваше 
Градоначалникот на Општина Бутел, претставници од ОУ „Ацо Шопов“ и претставници од партнер 
ОУ „Лиман Каба“ од Љуботен.  Целта на посетата беше да се види како општината ги поддржува 
активностите во училиштето, и во делот на редовните активности и во делот на реновирањето.  

 Беше направена анализа на стандардите, потребите и буџетите за одржување на хигиената во 
училиштата.  Беше направена споредба помеѓу приватно и јавно училиште. Како резултат на тоа, 
беше подготвен извештај и инфографик каде што беа прикажани наодите и резултатите.   

 На 22 март 2019 година се одржа обука за претставници од 12 реновирани училишта во првата 
година од проектот (технички кадар, секретари и директори на училишта). На обуката беа 
презентирани добрите практики за одржување на училишните објекти, одржување на хигиената, 
одржување на грејните системи во училиштата и организација на училишниот кадар во случај на 
природни непогоди.  

 Беше спроведена тендерска постапка на којашто беа избрани компании за набавка на алати и 
опрема за одржување на училишните објекти.    

 Како резултат на повикот за избор на училишта за реновирање којшто беше доставен до сите 
основни и средни училишта, беа примени 195 апликации. Апликациите беа евидентирани и 
испратени за проценка до сите членови на комисијата поединечно. Резултатите се очекуваат во 
првата недела на април.  

 Документацијата за учеството на училиштата и општините во проектите за реновирање е 
комплетирана за шест (6) училишта и изнесува 20,92% од вкупната инвестиција. 
 

 

 


