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Меѓукомпонентни активности 

  

Активности за соработка на проектот 
 Со цел да се воспостави редовна координација со невладиниот сектор и да се овозможи 

соработка со сите органи и институции во рамките на Министерството за образование и наука 
(МОН), беше организиран заеднички состанок на 25 септември 2020 година. Членови на тимот 
на проектот учествуваа на состанокот организиран од страна на МОН, каде беа презентирани 
следните приоритети: 1) реформа на учебниците за основно образование; 2) систематски 
промени во спроведувањето на стручното образование и 3) инклузивното образование. 
Министерот за образование и наука ја потенцираше важноста на соработката и поддршката од 
страна на НВО за реализација на поставените приоритети. 

 Членовите на тимот на проектот учествуваа во онлајн активноста „Креативен круг - 
Образование од иднината“ во организација на Здружението за истражување, комуникации и 
развој „ПАБЛИК“. За време на настанот, пред Министерот за образование и наука беа 
споделени ставови, коментари и забелешки во врска со моменталната состојба во образовниот 
систем. Исто така, беа потенцирани клучните пораки за иднината на образованието, кои ја 
вклучуваат потребата од: градење вредности, ставови и способности кај учениците со цел да 
станат граѓани на иднината; привлекување на вистински луѓе во наставничката професија; 
поддршка и инвестирање во професионалниот и кариерниот развој на наставниците; 
оспособување на наставниците за примена на  педагогијата за онлајн настава; и овозможување 
на колегијално учење, како и вертикално споделување помеѓу институциите, организациите, 
невладините организации и граѓаните за да се постигне промена во начинот на размислување. 

 
Комуникација со јавноста 
 Концептот за граѓанско образование во основното образование беше објавен на веб-страницата 

на БРО (MK, ALB). 
 Грфички беше уреден Концептот за образование на далечина на македонски, албански и 

англиски јазик и трите верзии ќе бидат објавени во претстојниот период. 
 Со цел одбележување на Меѓународниот ден на мирот, ученици од сите 18 вклучени  училишта 

од шест (6) општини, кои беа дел од процесот и активностите за дефинирање на Младински 
акции на општинско ниво, снимија и споделија свои пораки за мир. Тимот на проектот во 
партнерство со Младинскиот образовен форум (МОФ) ги координираше активностите и изготви 
видео, кое е достапно на веб страницата на МЦГО и социјалните медиуми. Ова видео, исто 
така, беше емитувано од Нова ТВ од Гевгелија за време на главниот дневник.  

 Проектот го поддржа Министерството за образование и наука во изработката на видео за 
промоција на националната платформа за образование на далечина. 

 Веб-страницата и социјалните медиуми на проектот редовно се ажурираа со информации и 
вести за текот на проектните активности. 

 Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со написи во медиумите за 
проектните активности во училиштата и локалните заедници. Беше изготвен медиумски 
информатор, кој беше споделен со медиумите. 
 

Мониторинг и евалуација  
 Беше изготвен сумарен извештај за наодите од истражувањето спроведено со наставниците - 

реализатори на заеднички часови во редовната настава. Извештајот вклучува наоди поврзани 
со: предизвиците со кои наставниците се соочувале при реализацијата на заедничките часови, 
добрите практики од учебната 2019/20 година, предлози за идни подобрувања на заедничките 
активности и потребата од идна поддршка од страна на проектот. Наодите беа споделени со 
тимот на проектот со цел истите да помогнат во севкупните проектни процеси и да обезбедат 
успешно спроведување на активностите во текот на учебната 2020/21 година.  

 Инструментите за мониторинг на претстојните проектни активности во учебната 2020/21 година 
беа соодветно адаптирани со цел да се обезбеди длабинска проценка на ставовите на 
учениците кон луѓето од различните етнички групи, како и степенот на учество на учениците на 
училишно ниво.  

 Врз основа на повратните информации добиени од наставниците по граѓанско образование и 
учениците за нивните искуства од реализацијата на наставната програма за граѓанско 
образование во осмо (8) и деветто (9) одделение, беше изготвено резиме со клучни наоди и 
препораки. Резимето ќе биде споделено со релевантните чинители.  

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-MK.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ALB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vow0L45m_cY
https://www.youtube.com/watch?v=dzJCsB8z49Y&
https://preview.mailerlite.com/c1a9y2
https://preview.mailerlite.com/c1a9y2


 Базата на податоци за мониторинг и евалуација беше ажурирана со релевантни информации за 
учениците вклучени во активностите за младински акции од пет (5) општини: Пробиштип, 
Струга, Велес, Гевгелија и Прилеп.  

  

 

 
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) за унапредување на 
спроведувањето на активностите за меѓуетничкa интеграција во училиштата и заедниците. 
Следствено, беа спроведени координативни активности со цел презентирање на извештаите од 
собраните податоци преку прашалникот од Планот за мерење на резултатите (ПМР). 
Презентацијата се очекува да се спроведе во претстојниот месец. Покрај тоа, тимот на проектот 
и членовите на КМИО МОН беа активно ангажирани во изготвувањето на стандарди за 
интеркултурно образование (СИО стандарди), процес што се координира и спроведува во 
партнерство со Проектот Песталоци во рамки на МЦГО. 

 

Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
 Развојот на општински стратегии за МИО и за ангажирање на младите е во тек во сите избрани 

општини и покрај одредени предизвици што се должат на присуство на КОВИД-19 во некои од 
нив. Оттука, општините се наоѓаат во различни фази од овој процес. Тимот на проектот во 
координација со менторите континуирано обезбедува менторство за назначените општински 
претставници  при  изготвувањето на стратегиите, што резултираше со напредок во процесот во 
општините Кочани, Теарце и Старо Нагоричани, каде беа формирани комисии/работни групи за 
оваа цел. Општина Охрид ќе продолжи со активностите и ќе организира следен состанок откако 
ќе започне учебната година. Додека пак, општините Центар, Босилово, Чаир, Ѓорче Петров, 
Берово, Неготино, Боговиње, Сарај, Гази Баба и Виница  активно работат на анализа на 
документите и изготвување на концептите за општинските стратегиите за МИО и за младинско 
учество , како и на акционите планови. Општина Ресен веќе го има финализирано целиот  
процес т.е. општинската стратегија за МИО и за младинско учество беше официјално одобрена 
на состанок на Советот на општината, а одлуката беше објавена во Службениот гласник на 
општината. Исто така, Советот на општина Аеродром ја изгласа стратегијата и документот е во 
процес на официјално објавување.   

 

Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример  
 Во координација со општините Гевгелија и Прилеп и избраните училишта на нивна територија, 

тимот на проектот во партнерство со Младински образовен форум (МОФ) ги водеше учениците 
низ процесот на дефинирање приоритети, по кој ќе следи завршниот чекор, т.е. организирање 
младински акции. Откако беа организирани младинските работилници со учениците во онлајн 
форма со цел мапирање на нивните интереси, беше доставен онлајн прашалник до нивните 
врсници преку кој, низ демократски процес  беа утврдени приоритетите на младите. До сега, од 
вкупно десет (10) општини, шест (6) имаат дефинирани приоритети за спроведување на 
младински акции. Проектот, исто така, го иницираше процесот на дефинирање на интересите и 
приоритетите на младите во две (2) нови општини: Тетово и Свети Николе, каде започнаа да се 
спроведуваат координативни активности со училиштата и општините. Бидејќи состојбата со 
КОВИД-19 го одредува текот на активностите, неопходно ќе биде прилагодување на начинот на 
спроведување на младинските акции согласно условите. Така, во нови услови, тимот на 
проектот заедно со МОФ ги започнува активностите за спроведување на последниот чекор - 
младинските акции, во општините Пробиштип и Прилеп и е отворен за нови сознанија и за 
учење низ процесот.   

 

Наставни активности во училиштата 
 На 18 септември 2020 година, во партнерство со Град Скопје  бешe организиранa заедничка 

средба со претставници од шест (6) средни стручни училишта, во кои  во текот на претходната 
учебна година беа спроведени заеднички часови со ученици од различни наставни јазици (СУГС 
Здравко Цветковски, СУГС Димитар Влахов, СУГС Јосип Броз Тито, СУГС Браќа Миладиновци, 
СУГС Боро Петрушевски и СУГС Арсени Јовков). На состанокот присуствуваа и дадоа свој 
придонес и претставници од СУГС Владо Тасевски, кое е ново училиште што се приклучува на 
овој процес. Град Скопје презеде улога на фасилитатор на состанокот, на кој беа разгледани 
предлозите на училиштатата за парови наставници - реализатори и за предмети, како и 
предизвиците со кои ќе се соочат во процесот на организирање и спроведување на заедничките 
часови во новата учебна година. Образовниот процес во новата учебна 2020/2021 година ќе 
започне онлајн, користејќи ја Националната платформа за учење на далечина. Платформата сè 
уште не е целосно функционална и моментално не дозволува вклучување на ученици од две 
паралелки на ист час. Оттука, проектот заедно со Град Скопје и КМИО МОН е во процес на 
изнаоѓање на решение за овој проблем.    



 
Поддршка од проектот за Државниот просветен инспекторат (ДПИ) 
 Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието ќе го поддржи Државниот 

просветен инспекторат (ДПИ) во процесот на ревизија на Индикаторите  за квалитет на работата 
на училиштата и на Упатството, вклучувајќи ги и инструментите за интегрална евалуација, со 
цел да се вградат неодамнешните измени во Законот за основното образование и Законот за 
средното образование. На 24 септември 2020 година беше организирана заедничка средба 
помеѓу претставници на ДПИ и тимот на проектот, на кој беа дефинирани идните чекори и 
активности. Како резултат на оваа активност ќе бидат надополнети Индикаторите за квалитетот 
на работата на училиштата во следните подрачја: 1) настава и учење и 2) поддршка на 
учениците. Исто така, во претстојниот период ќе биде формирана работна група, а активностите 
ќе започнат да се спроведуваат од октомври 2020 година. 

 
Долгорочни воннаставни активности во училиштата  
 Тимот на проектот активно дискутираше и ги истражуваше можностите за спроведување на 

воннаставните активности во секции, вклучително и спроведувањето на ваквите активности меѓу 
партнерските училишта во услови на учење од далечина. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Работна група за граѓанско образование за средните училишта – активност за изготвување 
прирачник за наставници по граѓанско образование во средните училишта 
 Дизајнираните Модули 1 и 2 на македонски и албански јазик беа споделени со 120 наставници 

по граѓанско образование во средните училишта, кои ќе учествуваат на претстојните обуки. 
Тимот на проектот ја финализираше содржината на Модулите 3, 4 и 5 (вкупно 37 подготовки за 
час) кои беа собрани и испратени до БРО за конечна ревизија и одобрување. Со ова заврши 
процесот на изготвување на содржини/работилници за сите наставни теми од главниот дел на 
Прирачникот за наставници.  
 

Работна група за граѓанско образование за средните училишта – активности за обука на 
наставници по граѓанско образование 
 Работната група одржа онлајн состанок на 2 септември 2020 година со цел да се обезбеди 

координација за процесот на изготвување на модулите и содржините за обука на наставници по 
граѓанско образование од средните училишта, како и за самиот процес на спроведување на 
онлајн обуките. Откако се консултираше со БРО, групата одреди да спроведе обуки во три 
сесии/фази: Модулите 1-2 се веќе закажани за 6-9 октомври 2020 година, Модул 3 е закажан за 
ноември и Модулите 4-5 се планирани за декември. Секоја обука ќе се спроведе со четири (4) 
групи од 20-тина наставници/учесници. После два одржани онлајн состаноци на тимот на 
проектот со членовите на работната група одговорна за изготвување на содржините во 
Модулите 1-2, но и за спроведување на првата обука, беше спроведена симулација на обуката 
со целата група.  Во согласност со предлозите на тимот на проектот и наодите од симулацијата, 
обучувачите ги финализираа материјалите за обука. Обуката ќе биде фокусирана на  
активностите дадени во Прирачникот за наставници, а  посебно на начинот на кој тие можат да 
се спроведат онлајн. Покрај тоа, обучувачите добија насоки за техничките аспекти што треба да 
се земат предвид за време на процесот на спроведување на обуката во онлајн форма. Поради 
недостаток на податоци за наставниците по граѓанско образование во средните училишта, тимот 
на проектот изготви образец за собирање податоци од училиштата. Беа собрани контакти од 
сите наставници по граѓанско образование за четирите (4) групи учесници кои ќе присуствуваат 
на обуката, и истите тимот на проектот ги искористи  за да ги информира наставниците за 
новите изготвени наставни материјали (Модули 1-2 од Прирачникот за наставници), како и да 
испрати покани до наставниците за првата обука во октомври, заедно со задачите што ќе треба 
да ги завршат пред обуката.  

 
Поттикнување на граѓанскиот етос во училиштата 
 Материјалите за обука за граѓански етос во училиштата од фаза 1 ќе бидат ревидирани со цел 

да се интегрира аспектот на користење дигитални алатки за спроведување различни 
воннаставни активности за поттикнување граѓански етос. Процесот на дистрибуција на 
техничката опрема, кој беше прекинат во март поради пандемијата, заврши овој месец.  
 

Состанок со советници од БРО за набљудување на часовите по граѓанско образование 
 По консултација со БРО, тимот на проектот го ревидираше работниот план, каде беше 

интегрирано образованието на далечина во процесот на набљудување на часовите. Со ова ќе 
се придонесе за поефикасен и унифициран процес на спроведување на набљудувањето на 
часовите преку користење на платформата за учење на далечина.    
 



Ангажирање меѓународни консултанти за граѓански етос 
 Подготвени се дополнителни материјали за консултантите со цел истите да им користат во 

процесот на реализација на првата задача (изготвување на алатка за оценување на граѓанскиот 
етос во училиштето) и тоа: резиме (на англиски јазик) од извештајот за искуства на учениците и 
наставниците со ревидираната наставна програма по граѓанско образование во основните 
училишта и резиме од најдобри практики од ученички иницијативи.     

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

  

Реновирање на училиштата 
 Беа изготвени инженерски извештаи за реновирање на три училишта: ОУ Христијан Тодоровски 

Карпош во с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане, ОУ Дедо Иљо Малешевски во општина 

Берово и ОУ Раметула Амети во општина Желино.  

 Меморандуми за разбирање за реновирање на шест (6) училишта од третата проектна година: 

ОУ Ѓорче Петров во Кавадарци, ОУ Христијан Тодоровски Карпош во с. Драгоманце, Општина 

Старо Нагоричане, ОУ Мирче Ацев во Ѓорче Петров, ОУ Јохан Хајнрих Песталоци во Центар, ОУ 

Дедо Иљо Малешевски во Берово и ОУ Раметула Амети во с. Чифлик – општина Желино беа 

потпишани од страна на извршниот директор на МЦГО, раководителот на проектот, 

градоначалникот на општината и директорот на училиштето. Меморандумот за разбирање ги 

дефинира одговорностите на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во 

образованието, на општината и на училиштето во однос на успешното спроведување на 

проектите за реновирање на училиштата. 

 Подготвена е тендерска документација за шест (6) проекти за реновирање на училишта: 

поставување на нови подови и прозорци во СУ Ѓорче Петров во Кавадарци; реконструкција на 

спортска сала, поставување на нови прозорци, врати и подови во ОУ Христијан Тодоровски 

Карпош во с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане; реконструкција на оградата во 

училишниот двор во ОУ Мирче Ацев во Ѓорче Петров; реконструкција на кровот во ОУ Јохан 

Хајнрих Песталоци во Центар; реконструкција на училишната зграда на подрачното училиште 

ОУ Дедо Иљо Малешевски во с. Двориште во Берово и инсталација на нов систем за греење во 

ОУ Раметула Амети во с. Чифлик - општина Желино. 

 На 7 септември 2020 година беше објавен јавен повик во два дневни весници, Нова Македонија 

и Коха (на македонски и албански јазик) и на веб-страницата на МЦГО за избор на градежни 

компании за три проекти за реновирање училишта: поставување нови подови и прозорци во СУ 

Ѓорче Петров во Кавадарци; реконструкција на спортска сала, поставување нови прозорци, 

врати и подови во ОУ Христијан Тодоровски Карпош во с. Драгоманце, општина Старо 

Нагоричане и реконструкција на оградата во училишниот двор во ОУ Мирче Ацев во Ѓорче 

Петров;  

 На 11 септември 2020 година беше објавен јавен повик во два дневни весници, Нова Македонија 

и Коха (на македонски и албански јазик) и на веб-стрницата на МЦГО за избор на градежни 

компании за три (3) проекти за реновирање на училишта: реконструкција на училишната зграда 

на подрачното училиште ОУ Дедо Иљо Малешевски во с. Двориште во Берово; реконструкција 

на кровот на ОУ Јохан Хајнрих Песталоци во Центар и инсталација на нов систем за греење во 

ОУ Раметула Амети во с. Чифлик - општина Желино. За сите 12 проекти за реновирање на 

училишта беше објавен јавен повик. 

 На 4 септември 2020 година беше организирано отворање на тендерите и евалуација на 

градежните компании за реновирање на три училишта: поставување нови прозорци во ОУ 

Елпида Караманди во Битола, реконструкција на училишната зграда на подрачното училиште 

ОУ Св. Кирил и Методиј во с. Радово - општина Босилово и поставување нови подови во ОУ 

Мурат Лабуништи во с. Лабуништа во општина Струга.  

 На 21 септември 2020 година беше организирано отворање на тендерите и евалуација на 

градежните компании за поставување нови подови и прозорци во ОУ Ѓорче Петров во 

Кавадарци; реконструкција на спортска сала, поставување нови прозорци, врати и подови во ОУ 

Христијан Тодоровски Карпош во с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане и реконструкција на 

оградата во училишниот двор во ОУ Мирче Ацев во Ѓорче Петров. Бидејќи не беа поднесени 

понуди за реконструкција на спортска сала, поставување нови прозорци, врати и подови во ОУ 

Христијан Тодоровски Карпош во с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане, комисијата за 

евалуација одлучи одново да го достави барањето за прибирање понуди до шесте (6) најдобро 

рангирани компании според нашето искуство од претходните две фази. На компаниите им беше 

даден рок од 5 дена за поднесување понуди.  

 На 25 септември 2020 година беше организирано отворање на тендерите и евалуација на 

градежните компании за реконструкција на училишната зграда на подрачното училиште ОУ Дедо 



Иљо Малешевски во с. Двориште, Берово; реконструкција на кровот во ОУ Јохан Хајнрих 

Песталоци во Центар и инсталација на нов систем за греење во ОУ Раметула Амети во с. 

Чифлик - општина Желино.  

 Тимот на проектот ја подготви потребната документација за одобрување на избраните компании 

за: 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 во с. 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; реконструција на оградата во училишниот 

двор во ОУ Мирче Ацев во Ѓорче Петров; реконструкција на училишната зграда на подрачното 

училиште во с. Двориште во ОУ Дедо Иљо Малешевски во Берово; реконструција на кровот на 

ОУ Јохан Хајнрих Песталоци во Центар и инсталација на нов систем за греење во ОУ Раметула 

Амети во с. Чифлик – општина Желино, при што подготвената документација беше испратена за 

одобрување до Службеникот за склучување договори и спогодби во регионалната канцеларија 

на УСАИД во Косово. Со овие девет (9), до сега се одобрени градежни компании за вкупно 12 

проекти за реновирање училишта.  

 По одобрувањето, списокот на избрани градежни копмании беше објавен на веб-страницата на 

МЦГО. 

 Беа потпишани договори со избраните компании за реконструкција на 12 училишта. 

 На 21 септември 2020 година, по електронски пат беше испратен повик до седум консултантски 

компании за надзор на изведбата на проектите за реновирање на 12 училишта. На 28 

септември, беше организирано отворање на понудите, при што евалуациската комисија ги избра 

консултантските компании за надзор. 

 Беше потпишан договор со избраните консултантски компании за надзор на изведбата на 12 

проекти за реновирање.  

 Беше подготвена документација за вовед во работа во градежните работи во 12 училишта.    

 


