
2

Шест месеци на
МИМО постигнувања
за време на КОВИД-19

Приказна за препознавање на промената како можност за
прилагодување и унапредување за време на светска криза

1

285 дигитализирани
проектни активности
со повеќе од 500
вклучени ученици

Околу 700 учесници
учествуваа на 60
состаноци, дигитални
дискусии и
активности за
градење на
капацитети

Беа развиени образовни
видеа, упатства и
инфографици за
поддршка на
наставниците и
училиштата во
справувањето со кризата
со КОВИД-19 и
прилагодувањето кон
образование на далечина

Компонента 1:
Јакнење на меѓуетничката
кохезија во образовниот систем

Компонента 2:
Активности за јакнење на
демократската култура и
граѓанското однесување
кај младите 3Компонента 3:

Стимул на училиштата/
реновирање

Повеќе од 470 ученици учествуваа на
255 дигитални заеднички часови. 

Околу 50 ученици учествуваа во 30
дигитални активности во рамки на
училишните секции. 

Вкупно седум (7) дигитални состаноци
се одржаа со ментори и претставници
од општини од кои произлегоа и беа
донесени две (2) општински политики
за меѓуетничка интеграција во
образованието и младинско учество и
11 општини работеа на нивното
финализирање. 

Шест (6) дигитални работилници беа
одржани со 270 ученици од шест (6)
општини и 18 основни и средни
училишта. 

Анимирано видео со инструкции
беше изготвено во партнерство со
Младински образовен форум, чија цел
е да им помогне на наставниците да
организираат дигитални воннаставни
активности со нивните ученици.
Видеото беше поставено на
платформата Едуино. 

За да го одбележат Меѓународниот
ден на мирот, ученици од сите 18
училишта во шест (6) општини кои беа
дел од процесот и активностите за
дефинирање на младински акции на
локално ниво, ги снимија и ги
споделија нивните пораки за мир. 

Во соработка со Комисијата за
меѓуетничка интеграција во
образованието при МОН, тимот на
проектот помогна во добивањето на
повратна информација за
спроведените активности во учебната
2018/19 година од 262 основни и 68
средни училишта. 

Повеќе од 300 учесници (наставници
по Граѓанско образование, стручната
служба и училишното раководство) од
120 училишта учествуваа на 25
дигитални состаноци за
поттикнување на граѓанската култура. 

Вкупно девет (9) дигитални состаноци
се спроведоа со Работната група за
Граѓанско образование во средно
образование и како резултат беше
изработен Водич за наставници за
Граѓанско образование во средно
стручно образование вклучително и
материјали за Модулите 1 и 2. 

Беа изработени две (2) упатства за
дигитални алатки за настава и
оценување наменети за наставници
по Граѓанско образование. Тие
содржат избрани дигитални алатки за
часовите по Граѓанско образование и
водич за процесот на оценување на
граѓанските компетенции за време на
периодот на учење на далечина. 

Повеќе од 70 учесници присуствуваа
на дигитална дискусија за употреба
на дигитални алатки за време на
учењето на далечина и дискутираа за
предизвиците со кои се соочуваат во
овој период. 

Публикација со добри практики за
ученички иницијативи беше
развиена и одобрена од Бирото за
развој на образованието (БРО). Таа им
служи на училиштата како упатство за
процесот на спроведување на
успешни ученички иницијативи.  

Концептот за Граѓанско образование
во основно образование беше
одобрен од БРО и усвоен од
Министерството за образование и
наука (МОН). 

Материјалите кои беа изработени во
рамки на проектот беа искористени
во 44 часови по Граѓанско
образование на платформата Едуино
(31 час на македонски јазик и 13
часови на албански јазик) како и
девет (9) часови на телевизиската
училница. 

Повеќе од 2052 ученици и 127
наставници по Граѓанско
образование дадоа повратна
информација за ревидираните
наставни програми за осмо и деветто
одделение, по што проектниот тим ги
евалуираше ефектите од
ревидирањето. 

Истражувањето за Граѓанско
образование во средно образование
спроведено во 2019 година кое
содржи повратни информации од 733
средношколци и 106 наставници по
Граѓанско образование беше
финализирано и објавено. 

Вкупно 12 дигитални состаноци
беа одржани со 48 членови на
Тимови за реновирање на
училиштата за време на кои беа
детално дискутирани
приоритетните проекти за
реновирање на училиштата од
технички аспект. 

Проектниот тим изработи видео
со чекори и насоки за чистење и
дезинфицирање на училишни
згради по завршување на
кризата за да се подготват
училиштата да ги отворат
вратите за учениците. 

Беше изработен инфографик кој
содржи детални процедури за
чистење и дезинфицирање на
училишните згради по кризата со
пандемијата со КОВИД-19. 

Упатството со прирачник за
одржување на училишни објекти
– втор дел беше објавен. Оваа
публикација беше усвоена од
МОН. Содржи голем број на
корисни насоки и препораки за
образовните институции,
општини и училишта за
процедурите за чистење на
училиштето, како и оперативни
процедури. 

Анимирано видео за управување
со ризици од природни
катастрофи и итни ситуации во
училиштата и интерактивно
видео за управување со ризици
од природни катастрофи и итни
ситуации во училиштата беа
изработени и објавени на веб
страните на МЦГО и МОН. 

Научени лекции

Институционална поддршка од БРО и Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО) преку
менторство и дигитални работилници е суштинска за наставниците, особено за време на образованието
на далечина бидејќи придонесува за подобра подготвеност на наставниците и поефикасна реализацијана
наставни и воннаставни активности. Затоа преку следните проектни активности ќе биде обезбедена
постојана институционална поддршка преку активности за градење на капацитети. 

Дигитализацијата на наставните и воннаставните активности има позитивен ефект на креативноста и
концентрацијата на учениците во споредба со традиционалната училишна средина. Преку активностите
за следење спроведени со ученици во врска со наставните и воннаставните активности, се заклучи дека
употребата на различни дигитални алатки ја подобрува ефективноста на следењето на лекциите и
завршувањето на задачите. Проектот ќе работи во насока на поттикнување на наставниците да употребуваат
комбинација од дигитални алатки дури и во традиционалните училишни средини. 
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