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Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО) 
 

Месечен извештај
 

Програма за младински иницијативи и заеднички активности
 

Проектот организираше состанок со претставниците од средното училиште Кирил Пејчиновиќ од Тетово и им се
обезбеди поддршка на наставниците во процесот на дефинирање на активностите што се дел од програмата за
младински иницијативи и заеднички ученички активности. Воедно, беа споделени информации во врската со
административното регулирање на финансиската поддршка на училиштето за реализација на овие
активности.  

  
Училиштата имплементираа вкупно 31 активност поддржани од програмата за младински иницијативи и
заеднички ученички активности.  Покрај континуираната комуникација со училиштата преку е-маил и телефон,
тимот на проектот организираше посети на училиштата за да им помогне на претставниците од училиштата во
планирањето и имплементацијата на активностите. Во текот на овој месец, беа организирани посети за
поддршка во следните училишта: ОУ „Живко Брајковски“ Бутел, ОУ „Гоце Делчев“ Битола, ОУ „Единство-
Башкими-Бирлик“ Гостивар, ОУ „Андреа Савевски Кикиш" Тетово, ОУ „Браќа Миладиновци“ Струга, СОУ „Перо
Наков“ Куманово и ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Радовиш.

 

веб страница (www.mcgo.org.mk)
 

Facebook страница (www.facebook.com/mcgo.mcec.mk)
 

Instagram (https://www.instagram.com/mcgo_mcec_mk/)
 

мобилна апликација EduMobMK (Android - https://goo.gl/9wPRjq; iOS -https://goo.gl/t6KC2B)
 

Канал на YouTube (Macedonian Civic Education Center - MCEC)
 

Сите онлајн платформи за комуникација со јавноста редовно се ажурираат со информации, вести, фото
галерии, видеа, ресурси и материјали за текот на проектните активности. 

  
Со цел да се промовира важноста на меѓуетничката интеграција во образованието и граѓанските и
демократските вредности помеѓу младите, проектот организираше онлајн натпревар за фотографии за
наставници од сите основни и средни училишта во Македонија. За темата меѓуетничка интеграција во
образованието, беа доставени вкупно 180 фотографии од 134 наставници. За темата граѓанско образование,
беа доставени вкупно 48 фотографии од 38 наставници.

  
Со цел да се координираат активностите за онлајн комуникација со јавноста со партнерската организација
Младински образовен форум (МОФ), беше одржан координативен состанок со претставниците на МОФ. На
состанокот се дискутираше за општите насоки за Брендирање на алатките за комуникација со јавноста, со
цел да се обезбеди конзистентност и да се избегне преклопување. 

 

Со цел да се зголеми видливоста на проектните активности, да се зголеми јавната свест за целите на проектот
и да се зголеми ангажираноста на заедницата, проектот ги користи следниве алатки за комуникација со
јавноста:

 

Онлајн алатки за комуникација со јавноста
 

Активности за мониторинг и евалуација
 

Електронските прашалници што го сочинуваат квантитативниот дел на пред-тестот на пилот училиштата беше
испратен до сите вклучени училишта. Училиштата ги доставија прашалниците до учениците, родителите,
наставниците и директорите/стручните служби. Тимот на проектот вршеше мониторинг на податоците добиени
од училиштата и обезбеди поддршка на училиштата во процесот.  Собирањето на податоците се очекува да
биде финализирано во текот на следниот месец.  

  
Во рамките на квалитативниот дел од пред-тестот на пилот училиштата се организираа вкупно 28 фокус групи, 
во пет општини (Струга, Струмица, Куманово, Гостивар и Битола). Беа организирани 13 фокус групи со
ученици, осум со наставници и седум со родители.

  
Базата на податоци беше финализирана и мигрирана на серверот на МЦГО.  Беше спроведена кратка обука за
користење на базата на податоци од страна на тимот на проектот. 

  
Беше изработен електронски извештај за теренски посети, со користење на Kobo Toolbox, а насоките за негово
користење беа доставени до менторите на проектот.  Со користење на овој извештај, менторите ќе можат да му
обезбедат на проектот релевантни информации за имплементацијата на активностите на ниво на училиште и
на ниво на заедница. 



Проектни активности за координација и соработка
 

Претставниците на проектот учествуваа на лидерската конференција на УСАИД на тема Патот на Македонија
од развој до самоодржливост што се одржа на 30 март. Целта на конференцијата беше официјално да се
обележи успешното завршување на кампањата по повод 25 годишнината од работењето на УСАИД во
Македонија.

  
Во рамките на активностите поврзани со прославата по повод 25 годишнината од работењето на УСАИД во
Македонија, претставник на МИМО учествуваше во утринската програма на ТВ Сител. 

  
Претставниците на проектот учествуваа на Младинската конференција за Западен Балкан Активни граѓани во
Приштина, организирана од Британскиот Совет во периодот од 26-27 март. На конференцијата, преку низа
панел дискусии, презентации и работни групи, и во координација со Регионалната канцеларија за младинска
соработка (РКМС), беа подготвени низа препораки и предлози на политики што ќе бидат презентирани на
Самитот за Западен Балкан.  

  
Беше одржан состанок со шефот на кабинетот на Министерот за образование и наука за напредокот на
проектот, каде што тимот информираше за проектните активности. На состанокот, беа презентирани
активностите на полето на меѓуетничкото образование, но и на полето на граѓанското образование.

  
Тимот на МИМО одржа состанок со претставниците од организацијата Демокраси лаб. Во текот на состанокот,
тимот сподели информации во врска со процесот на подобрување на предметот граѓанско образование во
основните и средните училишта.  Исто така, претставниците од Демокраси лаб го презентираа нивниот предлог
проект Демократија и граѓански ангажман и подготвениот наставен план за учење за реализација на граѓански
иницијативи и вештини за граѓански ангажман. Беше организиран состанок со цел размена на искуства и за да
се дискутира за можната идна соработка на полето на граѓанското образование. 

 Гласот на МИМО
 

За да се инспирираат и мотивираат младите и пошироката заедница за да земаат активна улога и да се
ангажираат во активностите за меѓуетничка интеграција и граѓанска одговорност, беа иницирани низа настани
насловни Младински разговори во девет пилот општини. Целта на овие активности е да се слушне гласот на
младите и да им се овозможи да дискутираат на теми поврзани со заедницата и младите, овозможувајќи
меѓусебна соработка, подобрена комуникација и свесност за припадност на заедницата и граѓанска
одговорност.

  
Во текот на март беа одржани три настани насловени Младински разговори во Куманово, Струмица и Гостивар.
Како резултат, младите од основните и средните училишта активно учествуваа во дискусиите на различни
младински теми и презентираа што тие би сакале да променат во нивните заедници. На овие настани
учествуваа повеќе од 200 ученици и други учесници, вклучително и претставници од општините, наставници и
претставници од локалните младински совети. Слични настани ќе бидат организирани и во текот на април, мај
и јуни 2018 година и ќе вклучуваат ученици од Тетово, Долнени, Битола, Радовиш, Бутел и Струга. 

 

Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија
 

Во Скопје беше организиран координативен состанок со менторите за МИМО каде се презентираа и
дискутираа развиените содржини за планираните работни состаноци со Тимовите за училишна интеграција од
сите основни и средни училишта. На овој состанок се дискутираше агендата и беше изготвена и
дистрибуирана на менторите мала брошура со критериуми за меѓуетничка интеграција во образованието.
Покрај тоа, беше изготвен и споделен распоредот на работните состаноци со Тимовите за
училишна интеграција, што исто така опфаќа и план на тимовите на ментори што ќе ги водат работните
состаноци. 

 

Координативен состанок со менторите за МИМО за имплементација на работните состаноци со Тимовите за
училишна интеграција 

 

Работни состаноци со Тимовите за училишна интеграција од сите училишта
 Подготвителни активности се реализираа од проектниот тим за средби со сите Училишни тимови за

интеграција на територијата на Македонија. Почнувајќи од 20 март, беа одржани првите четири средби, на кои
присуствуваа повеќе од 480 претставници на Училишните тимови за интеграција од 160 училишта. Целта на
овие работни состаноци е да се дискутира улогата на Училишните тимови за интеграција во училиштата
и промените извршени во нивната улога на различни нивоа. Исто така, на овие состаноци претставниците
на Училишните тимови за интеграција ги споделуваат своите планови на наставни и воннаставни активности

Претстојни
активности

 

Давање поддршка на училиштата при спроведување на заедничките ученички активности,
поддржани од страна на програмата за младински иницијативи и заеднички ученички
активности. 

  
Редовно ажурирање на сите онлајн платформи на проектот со информации, вести, фото
галерии, видеа, ресурси и материјали. 

  
Избор на победничките фотографии од онлајн натпреварот за фотографии за промоција на
меѓуетничката интеграција во образованието и развој на граѓански и демократски вредности
кај младите. 

  
Финализирање на собирањето податоци преку електронскиот прашалник. 

  
Обработка и анализирање на податоците добиени од квалитативниот и квантитативниот
пред-тест со пилот училиштата. 

  
Внесување на податоците од училиштата во базата на податоци на проектот.  

  
Организирање  на настани насловени Младински разговори во пилот општините. 

 



за заеднички ученички активности коишто се планирани за оваа и наредната училишна година во нивните
училишта. Секој работен состанок е модериран од страна на тим од двајца ментори за МИМО. Овие работни
состаноци ќе се одржуваат од март до јуни 2018 година и ќе ги вклучуваат сите основни и средни училишта од
Македонија распоредени во 44 групи.   

 Менторирање на наставните и воннаставните заеднички ученички активности од страна на менторите за МИМО
 

Од страна на училиштата беа реализирани различни наставни и воннаставни заеднички ученички активности,
а менторите за МИМО беа ангажирани за менторирање и поддршката на таквите активности. Во текот на
месец март, беа посетени и менторирани две наставни активности, односно активностите во училиштата
„Единство Башкими“ во Гостивар и „Гоце Делчев“ во Битола. При тоа, другите ментори за МИМО менторираа
воннаставни активности во училиштата „Браќа Миладиновци“ во Струга и „Преродба – Рилиндја“ во Долнени. 

 

Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување
 

Креативни работилници во училиштата
 

Во осум избрани средни училишта, наставниците користејќи различни модули продолжија да спроведуваат
креативни работилници со своите групи на ученици. Овие креативни работилници се спроведуваат секоја
седмица во секое училиште. На учениците им се нудат различни вештини како подобрување на тимската
работа, градење на тимови, развој на комуникацијата и вештини за соработка. Исто така, учениците
учествуваат во многу групни активности користејќи креативни идеи и слично. Во претстојниот период, како дел
од работилниците, учениците ќе започнат да развиваат концепти за заеднички производ коишто ќе се
презентираат на нивните завршни јавни презентации во нивните заедници. До сега, во училиштата се
спроведени 72 креативни работилници. 

 

Претстојни
активности

 

Организирање работни состаноци/работилници со Училишните тимови за интеграција. 
  

Координативен состанок со Работната група за меѓуетничко интегрирано образование при
МОН.

  
Организирање посети и менторирање воннаставни и наставни активности во училиштата. 

  
Поддршка и имплементација на креативни работилници во средните училишта. 

 

Поддршка на МИМО за ревизија на наставните содржини по граѓанско  oбразование
 

Преку неколку работни состаноци, подгрупата одговорна за клучните граѓански компетенции подготви нацрт
документ со граѓански компетенции за учениците. Документот се фокусира на когнитивната, социјално-
емотивната и практична димензија на процесот на учење. Клучни области како што се: граѓански идентитет,
граѓанска поврзаност, граѓанство и граѓанско општество, институции, финансиско образование, Европска
унија и меѓународни организации беа развиени и знаењата, вештините, вредностите, ставовите и
граѓанското однесување коишто учениците треба да ги поседуваат по стекнувањето на одреден степен на
образование беа вклучени во документот.  

  
На 28 март 2018 година беше одржан работен состанок со експертскиот тим за унапредување на предметот
граѓанско општество во основните и средните училишта, при што беше ревидираната нацрт верзијата на
документот граѓански компетенции за ученици и беа подготвени предлози за подобрување.  

  
Експертскиот тим дискутираше за активностите коишто треба да се преземат за да се воспостави  граѓанско
образование како филозофија на училишно ниво, со вклучување на младите во процесот на донесување
одлуки, развивање позитивни ставови кон иницијативите, лична одговорност и волонтирање во заедницата. 

 
Претстојни
активности

 

Објавување јавен повик за експертски тим за подготовка на наставни програми по предметот
граѓанско образование.  

  
Организирање работни средби со членовите на експертската група.

 

Реновирање на  училишта
 

Беше ревидиран Планот за следење на мерките за ублажување на влијанието врз животната средина
(ПСУЖС) според коментарите добиени од Офицерот за животна средина на Мисијата на УСАИД Македонија,
одговорен за Прегледот на животната средина и истиот беше одобрен од Директорот на Мисијата на УСАИД,
Офицерот за животна средина на мисијата, Претставник на офицерот за помош или Претставник на
канцеларијата за договори и Офицерот од бирото за животна средина на мисијата. Планот за следење на
мерките за ублажување на влијанието врз животната средина (ПСУЖС) беше подготвен за сите можни видови
на проекти за реновирање на училиштата коишто може да бидат спроведени во пилот училиштата. 

  
Тимот на компонентата обезбеди поддршка на училиштата при спроведување на активностите поддржани од
страна на програмата за младински иницијативи и заеднички ученички активности. 

  
Покрај тоа, тимот на компонентата обезбеди поддршка за работилниците со Училишните тимови за
интеграција. 

 

Активности за стимул на училиштата/реновирање
 

Организирање на теренски посети во избраните училишта.
  

Формирање на Тимови за реновирање на училиштата во избраните училишта.
  

Подготовки за обука на Тимовите за реновирање на училиштата. 
  

Давање поддршка на училиштата при спроведување на активностите поддржани од страна
на програмата за младински иницијативи и заеднички ученички активности. 

Претстојни
активности

 


