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Меѓукомпонентни активности 

  
Активности за соработка на проектот 
 Претставник на Македонскиот центар за граѓанско образование учествуваше на состаноците на 

работната група за развој на нов Концепт за основното образование. Работната група координирана 
од страна на Бирото за развој на образованието се состои од претставници на универзитети во 
земјата, експерти во областа на образованието и практичари. Министерството за образование и 
наука (МОН) предлага воведување на суштински промени. Целта е да се направи промена во 
основното образование и суштински да се промени начинот на настава и учење. Концептот се 
очекува да биде финализиран до декември 2020 година.  

 Членови на тимот на проектот за МИМО учествуваа на онлајн дебатата - „Улога на медиумите и 
образованието во справување со дискриминацијата и говорот на омраза“ што беше организирана на 
21 октомври 2020 година од Советот за етика во медиумите во Македонија. Во текот на настанот беа 
споделени ставови, коментари и забелешки во врска со следниве теми: 1) поврзување на 
медиумската саморегулација со високото образование  со цел зачувување на новинарскиот 
интегритет; 2) инклузивното образование и недискриминација при медиумското известување и 3) со 
новинарство против дискриминација – можности и предизвици. Претставниците на проектот ги 
споделија успесите на МИМО во врска со ревизиите на наставните програми за граѓанско 
образование и позитивните резултати од овој процес утврдени врз основа на добиените повратни 
информации од наставниците по граѓанско образование и учениците од 8-мо и 9-то одделение што 
беа собрани кон крајот на учебната 2019/20 година.  
 

Комуникација со јавноста  

 Беше изготвен и објавен Инфографик за достигнувањата и успесите на МИМО од почетокот на 
кризата со КОВИД-19. Во него е прикажано на кој начин проектните активности беа прилагодени и 
дигитализирани за да бидат соодветни на новонастанатата ситуација. Исто така, во него се содржани 
постигнатите резултати и научените лекции. 

 За потребите на Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН беше изготвен 
документ кој содржи примери за воннаставни активности со ученици што можат да се спроведуваат 
онлајн. Документот ќе биде приложен кон јавниот повик на МОН за доделување грантови на 
училиштата за спроведување на активности за меѓуетничка интеграција. 

 Интернет страната и платформите на социјалните медиуми на проектот беа редовно ажурирани со 
информации и новости во врска со текот на проектните активности. 

 Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со написи во медиумите во врска со 
активностите на проектот како во училиштата, така и во локалните заедници. 

 
Мониторинг и евалуација  
 Со цел обезбедување континуиран мониторинг на квалитетот на спроведените активности, беа 

подготвени прашалници за евалуација и истите беа дистрибуирани до учесниците на работилницата 
наменета за наставниците по граѓанско образование во средните училишта за новата наставна 
програма за Граѓанско образование (Модули 1 и 2). Наставниците по граѓанско образование дадоа 
оценка за ефективноста на активноста за градење на нивните капацитети, како и повратни 
информации во врска со идните подобрувања. Просечната оценка за работилницата беше висока 
(над 4,5 на скала од 1 до 5) при што наставниците истакнаа дека за најкорисни ги сметаат 
информациите за предложените наставни активности и различните пристапи за реализација на 
целите на наставната програма. Препораките за подобрувања ќе бидат земени предвид при 
планирањето на претстојните работилници за Модулите 3, 4 и 5.  

 На 29 октомври 2020 година се одржа онлајн дискусија со ученици и наставници за добрите практики 
поврзани со граѓанското образование при што беа презентирани клучните наоди од Извештајот за 
искуствата на наставниците и учениците со новите наставни програми за граѓанско образование во 
8-мо и 9-то одделение. Клучните наоди во врска со перцепциите на учениците и наставниците за: 
спроведените активности за граѓанско образование, стекнатото знаење, најинтересните теми и 
младинските иницијативи им беа презентирани на учесниците од целата земја во текот на онлајн 
настанот. Наставниците кои учествуваа во дискусијата беа внимателно избрани, врз основа на 
повратните информации добиени од нивните ученици во текот на е-анкетата спроведена во текот на 
април-мај, 2020 година. Дискусијата беше можност за меѓусебно учење и споделување на добри 
практики за граѓанско образовани и мотивирање на сите учесници на настанот да продолжат со 
успешно спроведување на ревидираните наставни планови во годините што следат.  

 Со цел да се оценат потребите на наставниците за време на кризата со КОВИД-19, тимот подготви 
прашалник што ќе биде дистрибуиран до одреден примерок од основни и средни училишта. Целта на 

http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Six-months-of-YEI-accomplishments.pdf


проценката на потребите е да се идентификуваат предизвиците со кои се соочуваат наставниците и 
да се процени ефективноста на наставата и исполнувањето на образовните цели за време на 
пандемијата. Дополнително, прашалникот содржи прашања во однос на поддршката на родителите и 
техничките предизвици/можности што ги нуди Националната платформа за учење на далечина.   

 
 

 

 

 

Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

  
Поддршка од проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука (КМИО МОН) 
 Проектот во партнерство со ОБСЕ ја поддржува Комисијата за меѓуетничка интеграција во 

образованието при Министерството за образование и наука (КМИО МОН) во насока на унапредување 
на спроведувањето на активности за меѓуетничкa интеграција во училиштата и заедниците. Беа 
организирани три (3) координативни состаноци со цел презентирање на извештаите од собраните 
податоци преку прашалникот од Планот за мерење на резултатите (ПМР) за учебните години 
2017/2018 и 2018/2019, коишто беа финализирани со учество од сите членови на  КМИО МОН, а 
потоа и усвоени. Покрај тоа, беа разгледани и ревидирани документите поврзани со програмата за 
грантови на МОН со цел да соодветствуваат на сегашните околности и новата реалност за учење на 
далечина. На почетокот на ноември, МОН објави јавен повик со кој сите основни и средни училишта 
се поканети да се пријават за финансиска поддршка за спроведување на заеднички ученички 
активности со физичко присуство или онлајн. 
Покрај тоа, тимот на проектот и членовите на КМИО МОН беа активно ангажирани во 
финализирањето на изготвувањето на стандарди за интеркултурно образование (СИО стандарди), 
процес што се координира и спроведува во партнерство со Проектот Песталоци во рамки на МЦГО. 

  
Поддршка од проектот за Државниот просветен инспекторат (ДПИ) 
 Проектот го поддржа Државниот просветен инспекторат (ДПИ) во процесот на ревизија на 

Индикаторите за квалитет на работата на училиштата (ИКРУ) и на Упатството со инструментите за 
интегрална евалуација на училиштата, во согласност со неодамнешните измени во Законот за 
основното образование и Законот за средното образование во однос на учењето на далечина. Во 
периодот од 13 до 16 октомври 2020 година беше формирана работна група составена од четири (4) 
претставници на ДПИ којашто работеше на ревидирање и воведување промени во сите седум (7) 
области на ИКРУ и во Упатството за интегрална евалуација на училиштата. Дополнително, 
работната група подготви Протокол за спроведување на интегрална евалуација во основните и 
средните училишта во Република Северна Македонија при вонредна состојба. По ревидирањето на 
докуменитите, беа организирани четири (4) еднодневни работилници со инспекторите од ДПИ, со цел 
да се запознаат со најновите измени и дополнувања. Работилниците се реализираа во периодот од 
27 до 30 октомври 2020 година и на нив присуствуваа околу 60 инспектори од ДПИ. 

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
 Тимот на проектот во координација со менторите континуирано обезбедува менторство за 

назначените општински претставници при  изготвувањето на стратегиите за меѓуетничка интеграција 
и младинско учество на општинско ниво. Општините Кочани и Теарце работат на формирање на 
комисии/работни групи за оваа цел. Во четири (4) општини: Ѓорче Петров, Гази Баба, Чаир и Виница 
членовите на Комисијата се активно вклучени во подготовката на  стратегиите и акционите планови 
за меѓуетничка интеграција и младинско учество на општинско ниво, додека во две (2) општини:  
Неготино и Старо Нагоричане општинските стратегии се во завршна фаза на подготовка. Општините 
Берово, Боговиње, Босилово и Центар ги доставија општинските стратегии до советите на општините 
за одобрување, додека во општините Ресен, Аеродром и од неодамна Сарај, општинската стратегија 
за МИО и за младинско учество беше одобрена на состанокот на советот на општината.  
 

Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример  
 Тимот на проектот во координација со Младинскиот образовен форум (МОФ) спроведе два (2) пакети 

на активности коишто ќе резултираат со реализација на Младински акции во избраните десет (10) 
општини во текот на 2020, имено: 

 По процесот на дефинирање приоритети за спроведување на Младински акции во шест (6) 
општини, во овој процес беа вклучени уште две (2) општини, односно, Тетово и Свети Николе. 
Овој процес опфаќа координација со општините (претставници на општините одговорни за 
образование), избор на училишта, координација со директорите на училиштата и наставниците и 
слично. На 28.10.2020 година, беа организирани две (2) онлајн младински работилници со 
помош на платформата Zoom. Во текот на првата работилница, петнаесет (15) ученици од 
избраните училишта од општина Тетово (СУ „Никола Штејн“, СУ „8-ми Септември“ и СУ „Моша 
Пијаде“) ги дискутираа и утврдија предлозите за младински акции што се од нивен интерес. На 
втората работилница учествуваа ученици од три (3) училишта од општина Свети Николе – 
односно, СУ “Кочо Рацин“, ОУ „Гоце Делчев“ и ОУ „Кирил и Методиј“. Понатаму, тимот на МОФ 
ќе изготви краток прашалник базиран на приоритетите утврдени од страна на учениците, којшто 
учениците–учесници ќе го дистрибуираат на своите соученици со цел да обезбедат повратни 
информации од нив и да ја дефинираат Младинската акција. Со овие активности, вкупно осум 
(8) од десетте (10) општини, веќе имаат утврдени приоритети за реализацијата на Младински 
акции.  



 Вториот пакет активности ја опфаќа реализацијата на Младинските акции. Поради КОВИД-19 и 
адаптирањето на активностите во онлајн форма, до сега не е направен обид за реализација на 
Младински акции. При подготовката, Проектот за МИМО заедно со МОФ ги дефинираше 
чекорите за оваа фаза. Спроведувањето на активностите треба да биде флексибилно со цел 
истите да соодветствуваат на состојбата во секоја општина поединечно. За таа цел, со фазата 
на реализација се започна во општините Пробиштип и Велес каде беа организирани две (2) 
онлајн координативни средби со претставниците на општините. Во текот на средбите, се одржаа 
презентации и дискусии во врска со: лобирањето и претставувањето на приоритетите од страна 
на учениците пред Градоначалникот или претставниците на општините одговорни за 
образование во нивната општина; општинското учество и придонесот кон Младинската акција и 
реализацијата на активностите. Во претстојниот период, се очекува да се реализира првата 
младинска акција, којашто внимателно ќе биде следена од страна на учениците. Коментарите на 
учениците, сликите од состојбата пред и потоа, како и нивните размислувања во врска со 
нивниот придонес кон промената ќе бидат објавени под хаштагот на оваа тема креиран од 
страна на проектот. 

 
Наставни активности во училиштата  
 Тимот на проектот започна со подготовките за организирањето работилница за градење на 

капацитетите на нововклучените наставници-реализатори на заеднички наставни часови во текот на 
учебната 2020/2021 година. Во текот на претходната учебна година (2019/2020) беа организирани 
заеднички наставни часови по различни предмети (стручни и општи) во шест (6) средни училишта од 
Град Скопје („Боро Петрушевски“, „Арсени Јовков“, „Здравко Цветковски“, „Браќа Миладиновци“, 
„Димитар Влахов“ и „Јосип Броз Тито“). Од средината на март 2020, наставата се префрли во онлајн 
форма и училиштата претежно ја користеа платформата Zoom. Во новата учебна година 2020/2021, 
седум (7) средни училишта (СУГС „Владо Тасевски“ е ново училиште коешто се приклучи кон овој 
процес) се очекува да спроведат заеднички наставни часови. Сега образовниот процес се 
спроведува онлајн со користење на Националната платформа за учење на далечина и, според тоа, 
обуката исто така ќе содржи и информации и ќе овозможи надградување на капацитетите на 
наставниците за организирање онлајн часови.  

 
Долгорочни воннаставни активности во училиштата   
 Започна процесот на дефинирање на листата на училишта за реализација на долгорочни 

воннаставни активности. Соодветно на тоа, тимот на компонентата организираше координативна 
средба и го започна процесот на избор на нови училишта за реализација на онлајн активности. 

  

 

 

Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  
Работна група за Граѓанско образование за средните училишта – активност за изготвување на Упатство 
за наставниците по граѓанско образование во средните училишта 
 Првите 2 (две) модуларни единици од Упатството беа објавени на веб страницата на БРО и веќе се 

достапни за сите наставници. Тимот на проектот работеше на техничките аспекти на Упатството како 
што се воведот и референците. Содржината на Модул 3 беше официјално одобрена од БРО, 
лекторирана, преведена и испратена на дизајнирање, а содржините на Модулите 4 и 5 се 
финализирани и доставени до БРО за одобрување, со што целосно е завршен  процесот на 
креирање содржина за секој модул од Упатството.  

 
Работна група за Граѓанско образование за средните училишта - активности за обука на наставниците 
по граѓанско образование  
 Вкупно 80 наставници, поделени во 4 (четири) групи, учествуваа во првата сесија од онлајн обуката 

за наставната програма и за наставните материјали по граѓанско образование за Модул 1 и Модул 2. 
Обуките се одржуваа секое попладне од 6 до 9 октомври 2020 година. Обуките беа спроведени во 
интерактивна атмосфера со ефективно учество на  учесниците и совети од обучувачите за 
користење на Упатството за наставниците во училница со физичко присуство и во онлајн училница. 
Резултатите од евалуацијата на обуката беа сумирани, споделени со обучувачите и интегрирани во 
информативна статија за промоција на постигнувањата на проектот. Членовите на работната група, 
кои се одговорни за подготовка на материјалите за обука за втората сесија за обука која се фокусира 
на Модул 3, подготвија презентации и работни листови кои се неопходни за обуката која е закажана 
за првата половина од ноември.   

 
Ангажирање на меѓународни консултантни за граѓански етос 
 Во првата половина од октомври, меѓународните консултантни ги доставија документите предвидени 

со нивната прва задача – нацрт методологија за оценување за граѓански етос во училиштата (која се 
состои од два документа – алатка за оценување и листови за оценување). Тимот на проектот ги 
ревидираше документите и даде детални повратни информации во врска со релевантноста во 
поглед на локалниот контекст, целокупната структура на документите и операционализацијата на 
конкретни дескриптори од алатката. До крајот на месецот, консултантите доставија втор нацрт на 
документите за понатамошна ревизија од страна на тимот на проектот и БРО, како и пилотирање со 
мал примерок на училишта и советници од БРО.   

 



Настан за промовирање на добри наставни практики  
 Онлајн настанот со наслов „Рецепт за демократска училница“, кој се фокусираше на ефективните 

наставни практики по граѓанско образование и воспоставување на демократска атмосфера во 
училницата, се одржа на 29 октомври 2020 година. Пред настанот, тимот на проектот подготви листа 
со прашања/теми за дискусија кои беа споделени со говорниците (четворица ученици и четворица 
наставници по граѓанско образование избрани како резултат на одличните повратни информации од 
учениците). Е-маилот за регистрација за настанот беше испратен до наставниците и училиштата, по 
што линкот за настанот беше споделен со регистрираните учесници. Настанот се состоеше од 
четири дела: 1) кратка презентација на концептот за граѓанско образование и наодите од 
истражувањето за искуствата со новата наставна програма за граѓанско образование, 2) дискусија со 
учениците (вклучувајќи ги и четворицата ученици-говорници), 3) дискусија со наставниците 
(вклучувајќи ги и четворицата наставници-говорници) и 4) прашања од публиката. Вкупно 73 
учесници (ученици, советници од БРО, наставници и друг кадар од училиштата) учествуваа на 
настанот и заеднички ги идентификуваа видовите на часови кои учениците ги сметаат за 
најефективни, како и главните елементи за постигнување на демократија во училницата. 

 
Работни групи за изготвување на упатства за онлајн часови и воннаставни активности  
 Беа избрани членови на 2 (две) работни групи кои ќе работат на (1) изготвување на упатства за 

онлајн часови и (2) изготвување на упатства за онлајн воннаставни активности, ученичко 
организирање и ученички иницијативи. Беа одржани првични консултации во врска со очекуваните 
финални резултати и роковите за задачите. Работните групи почнаа да собираат релевантни 
материјали и да ја подготвуваат структурата на документите. Активностите ќе продолжат во текот на 
октомври и ноември.   

 
 

 

 

 

Поттик за училиштата - Реновирање  

  
Реновирање на училиштата 
 Тимот на проектот одржа состаноци за вовед во работа во градежните работи со претставници на 

избраните градежни компании, компаниите за надзор и претставниците на тимовите за реновирање 
на училиштата од сите 12 училишта. Во текот на овие состаноци, претставниците на избраните 
градежни компании беа запознаени со опсегот на работа, проектната документација и други 
поединости поврзани со проектите за реновирање. Во 10 училишта, состанокот за вовед во работа во 
градежните работи беше организиран со физичко присуство на тимот на компонентата, додека во две 
училишта, поради неможноста за физичко присуство, воведот беше направен онлајн. 

 Техничкиот прием на завршените активности за реконструкција на училишната зграда на подрачното 
училиште во с. Двориште во ОУ„ Дедо Иљо Малешевски“ во општина Берово беше организиран од 
страна на тимот на компонентата во присуство на претставници на изведувачот, надзорот, 
директорот на училиштето и општината.  

 Во тек се активности за реконструкција за поставување на нови подови во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ 
во Кочани; поставување нови прозорци во ОУ „Елпида Караманди“ во Битола; реконструкција на 
училишната зграда во подрачното училиште „Св. Кирил и Методиј“ во с. Радово, општина Босилово; 
поставување нови подови во ОУ „Мурат Лабуништи“ вос. Лабуништа во општина Струга; 
реконструкција на спортска сала, поставување нови прозорци, врати и подови во ОУ „Христијан 
Тодоровски Карпош“ во с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане; поставување нови подови и 
прозорци во СУ „Ѓорче Петров“ во Кавадарци и  инсталација на нов систем за греење во ОУ 
„Раметула Амети“ во с. Чифлик – општина Желино. 

 Во ОУ „Мирче Ацев“ во општина Ѓорче Петров и ОУ „Јосип Броз Тито“ во општина Валандово во тек 
се активностите за реновирање коишто се одговорност на општината. По нивното завршување, ќе се 
продолжи со реализација на ставките што претставуваат инвестиција на МИМО.  

 Во ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во општина Центар сѐ уште не е започната реконструкцијата на 
кровот. Бидејќи овој објект е недвижен имот што е заштитен како културно наследство, за негова 
реконструкција потребно е одобрение од Управата за заштита на културното наследство коешто 
општината треба да го обезбеди пред почетокот на работите. 

 Во ОУ „Никола Вапцаров“ во општина Струмица, поставувањето на нови подови не може да се 
изврши во текот на учебната година поради протоколите според кои работи училиштето, така што 
овој проект ќе се реализира за време на зимскиот распуст.  

 Документацијата за учеството на училиштето и општината во поделбата на трошоците во процесот 
на реновирање (финансиски или во работна рака) беше завршена/финализирана за ОУ „Коле 
Неделковски“, општина Центар. Вкупно, учеството на училиштата и општините во трошоците за 
процесот на реновирање на училиштата во втората проектна година изнесува 51,30%.  

 


