
ПРОЕКТ ЗА 
МЕЃУЕТНИЧКА 
ИНТЕГРАЦИЈА 
НА МЛАДИТЕ ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО 
ГОДИНА НА УСПЕСИ

КОЈА Е ВРЕМЕНСКАТА РАМКА НА ПРОЕКТОТ?
Проектот започна во април 2017 година и ќе заврши во 
април 2022 година. 

КОЈ ГО ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЕКТОТ?
Проектот го имплементира Македонскиот центар за 
граѓанско образование (МЦГО) во соработка со партнер 
организацијата Младински образовен форум (МОФ). 
Проектот е финансиран од УСАИД и од Европската 
команда на САД.  

КОИ СЕ ПАРТНЕРИТЕ НА ПРОЕКТОТ? 
Проектот воспостави тесна соработка со Министерството 
за образование и наука (МОН), сите клучни образовни 
институции, сите општини и училишта во Македонија и 
меѓународната донаторска заедница.  

 À Беше воведена мобилна апликација „EduMobMK“ со цел да се 
обезбедат лесно достапни информации за проектните активности.

 À „EduMobMK“ ги содржи најновите вести во областа на 
образованието, информации во врска со повиците за аплицирање 
за различни видови на поддршка за училиштата и заедниците, 
како и ресурси за развивање на практични вештини.

Апликацијата може да се преземе преку следните линкови:  
goo.gl/t6KC2B (iOS) и goo.gl/9wPRjq (Android).

 À По повод обележувањето на Светскиот ден на мирот беше 
организиран настан #YEIforPeaceDay. На настанот се собраа 
повеќе од 130 ученици од различни етнички заедници за заедно 
да дебатираат за мултикултурализмот и за улогата на младите во 
опшеството, да играат интересни спортски и рекративни игри и да 
засадат дрвца. 

 À Беше организиран свечен настан со којшто официјално се 
одбележа почетокот на проектните активности. На настанот, преку 
своите настапи, над 100 ученици од различно етничко потекло ја 
истакнаа убавината на шареноликоста на нашето општество.
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КОИ СЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТОТ? 

Да се подобри меѓуетничката интеграција преку 
овозможување на позитивни интеракции меѓу младите 
од различни етнички средини во училиштата и на ниво 
на заедницата и да се подобрат содржините, вештините 
и однесувањата во рамките на граѓанското образование 
и практиките за волонтирање на младите луѓе. Во текот 
на времетраењето на проектот ќе се реновираат над 50 
училишта, како стимул за училиштата да учествуваат во 
проектните активности. 

КОЛКУ УЧИЛИШТА БЕА ВКЛУЧЕНИ  
ВО ПРВАТА ГОДИНА ОД ПРОЕКТОТ?

40 училишта од 9 општини (Битола, Бутел, Гостивар, 
Долнени, Куманово, Радовиш, Струга, Струмица и Тетово). 
Во дополнителни 8 средни училишта беа имплементирани 
креативни работилници.

 À Со цел да се изрази заеднички интерес за соработка, беа 

потпишани Меморандуми за соработка со Министерството за 

образование и наука и Бирото за развој на образованието. 

 À Беа организирани воведни состаноци со градоначалници и 

претставници на 9-те општини вклучени во првата година од 

проектот.  

 À Беа одржувани редовни состаноци со Работната група за 

меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 

образование и наука. 

 À Претставници на клучните образовни институции се вклучени во 

процесот на ажурирање на компонентата граѓанско образование за 

наставните програми за основното и средното образование. 

 À Претставници на Министерството за образование и наука се 

вклучени во работната група за активности за реновирање на 

училиштата со што ќе се создадат позитивни услови за учење 

во училиштата, како стимул за училиштата да ја подобрат 

својата работа во областа на меѓуетничката интеграција и да 

демонстрираат граѓански вештини и однесувањеа.



 À Се формираше работна група 
за реновирање на училиштата 
составена од претставници на 
Канцеларијата за меѓуармиска 
соработка при Амбасадата на САД, 
Министерството за образование 
и наука / Сектор за капитални 
инвестиции и претставници од 
проектот. 

 À Како поттик за училиштата 
да учествуваат во проектните 
активности и со цел да се подобрат 
условите за учење и работа 
во училишните згради, преку 
отворен повик, 9 основни и 3 
средни училишта беа избрани за 
активности за реновирање.

 À Се изготви и се финализираше 
План за управување и мониторинг 
на животната средина, со цел да 
се осигури дека сите активности 
за реновирање се во согласност со 
прописите на УСАИД. 

 À Како дел од заедничките и 
координираните напори на 
проектот и УНИЦЕФ, УНИЦЕФ 
ги подготвува модулите за 
работилници за развој на вештини 
за управување со ризици од 
катастрофи на целиот училишен 
кадар, учениците и родителите.

 À Се спроведе истражување на почетната состојба 
во 40 училишта вклучени во првата година од 
проектот, со комбинација на квантитативни 
(е-истражување) и квалитативни методи 
(дискусии на фокус групи). 

 À Беше креирана електронска база на податоци 
која ги содржи сите релевантни информации во 
однос на проектните активности во основните 
и средните училишта во Македонија и во тек е 
процесот на внесување на податоци. 

 À Со помош на Kobo toolbox, беа креирани 
електронски алатки за мониторинг и евалуација 
за потребите на теренските посети кои се дел од 
проектните активности.

 À Тимовите за училишна интеграција (СИТ) коишто беа 
воспоставени во сите училишта низ цела Македонија 
со цел да вршат улога на катализатори за меѓуетничка 
интеграција во училиштата, беа дополнително зајакнати. Беа 
организирани 44 работни состаноци со СИТ-овите од сите 
основни и средни училишта, вклучувајќи повеќе од 1,250 
претставници од СИТ-овите. 

 À Беа поддржани 85 младински иницијативи и заеднички 
ученички активности како дел од наставните и воннаставните 
активности во основните и средните училишта, со учество на 
повеќе од 1,300 ученици од различни етнички заедници. 

 À Беа спроведени обуки за креативни работилници за 16 
наставници од 8 средни училишта, со што се овозможи 
последователна организација на повеќе од 300 креативни 
работилници и форум театри во коишто беа вклучени околу 
160 ученици. 

 À Беше организиран циклус од 9 јавни ученички дискусии 
„Младински разговори“ во сите општини вклучени во првата 
година од проектот, со учество на повеќе од 800 ученици, 
наставници, родители, градоначалници и претставници на 
општини. 

 À Беше спроведена компаративна анализа на регионалните и 
меѓународните најдобри практики поврзани со граѓанското 
образование, која содржеше клучни наоди од имплементацијата 
на наставната програма за граѓанско образование во 6 избрани 
земји (Австралија, Австрија, Финска, Црна Гора, Словенија и САД) 
и преглед на меѓународните препораки поврзани со граѓанското 
образование.

 À По завршувањето на „Документот за граѓанските компетенции 
на учениците“, се изврши ревизија на наставната програма 
за граѓанско образование за 8 одделение во Македонија, во 
соработка со Проектот за јакнење на мултиетничката соаботка во 
општините финансиран од Детската фондација Песталоци.

КАДЕ МОЖЕТЕ ДА НАЈДЕТЕ 

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ?

Телефон: +389 2 3067 981

E-маил: info@mcgo.org.mk 

Веб страна: www.mcgo.org.mk/projects/usaid-yei/

Facebook: www.facebook.com/mcgo.mcec.mk 

Instagram: www.instagram.com/mcgo_mcec_mk 

Мобилна апликација: EduMobMK

 À Ќе се поддржуваат заеднички активности 
и иницијативи на училишно ниво и на ниво 
на заедницата, со цел да се создадат 
можности за училиштата да негуваат 
подобра меѓуетничка интеграција меѓу 
младите.

 À Ќе се обезбеди поддршка за одговорните 
за образование на сите општини со 
цел да се започне процесот на развој 
на стратегии за политики фокусирани 
на унапредувањето на меѓуетничката 
интеграција на младите и поддршката на 
младинските граѓански иницијативи на 
локално ниво.

 À Ќе се обезбеди дополнителна поддршка 
за образовните институции во нивните 
напори за ревидирање на наставната 
програма за граѓанско образование и 
ангажирање на учениците во училишниот 
живот и животот на заедницата.

 À Ќе се спроведуваат активности за 
градење на капацитетите насочени кон 
образовните институции и наставниците, 
со цел да се обезбеди активно граѓанско 
учество на учениците на училишно ниво и 
на ниво на заедницата.

 À Ќе бидат реновирани над 50 училишта во 
текот на времетраењето на проектот.

 À Ќе се спроведе истражување на ефектите 
во 40-те училишта вклучени во првата 
година на проектот.   

!РЕНОВИРАЊЕ  
НА УЧИЛИШТАТА !ПРЕТСТОЈНИ 

АКТИВНОСТИ !МОНИТОРИНГ  
И ЕВАЛУАЦИЈА

!УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
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ОБРАЗОВАНИЕ


