
 

 

 

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ – април 2022 

 
 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Активности за соработка на проектот 
✓ На 7-8 април 2022 година, претставници на тимот на проектот присуствуваа на првата регионална 

конференција „Вештини за идните работни места“ и пред нејзиното спроведување, беа вклучени во 
активности за размена на искуства во врска со младинското учество и важноста на меѓуетничката 
интеграција во подготовката на младите за идните работни места. Конференцијата понуди 
платформа за вклучување на експерти во отворени дискусии и во споделувањето добри практики 
за тоа како да се поврзат вештините со идните работни места. На неа присуствуваа високи владини 
претставници, креатори на политики, претставници од образовниот сектор, претставници од 
приватниот сектор, центри за стручно образование и обука, младински организации и специјалисти 
за развојна соработка кои работат во центрите за стручното образование и обука и вработувањето 
на младите. Домаќини на конференцијата беа Министерството за образование и наука и 
Стопанската комора на Северна Македонија, а се организираше со поддршка на „Образование за 
вработување“ (E4E@mk), проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го 
спроведува ХЕЛВЕТАС Северна Македонија, Македонскиот центар за граѓанско образование и 
Стопанската комора на Северна Македонија.  

 

Комуникација со јавноста 
✓ Претставникот на проектот Настасија Стојановиќ беше гостин на „Македонско радио – Радио 

Скопје“ каде зборуваше за промотивниот настан организиран со учениците кои се членови на 
Центарот за фузија на идеи, на кој тие ја презентираа својата идеја за вмрежување на учениците на 
национално ниво пред претставниците од Министерството за образование и наука, Бирото за развој 
на образованието и Центарот за стручно образование и обука. 

✓ Почнаа да се изработуваат и дизајнираат продукти и материјали за комуникација со јавноста, 
вклучително и интерактивна мапа каде ќе бидат прикажани постигнувањата на проектот.  

✓ Проектот беше дел од онлајн серијата објави на УСАИД Северна Македонија посветени на Денот на 
планетата Земја. За таа цел беше изработен и албум на Flickr со фотографии од проектните 
активности поврзани со заштитата на животната средина. 

✓ Веб страницата на проектот и платформите за социјални медиуми беа редовно ажурирани со 
информации и вести за текот на проектните активности. 

✓ Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со медиумски статии за проектните 
активности во училиштата и во локалните заедници.  

 

Мониторинг и евалуација 
✓ Во текот на изминатите години, проектот континуирано работеше на унапредување на 

меѓуетничката интеграција во образованието и младинскиот ангажман. Со цел да се даде преглед 
за ефектите од реализираните проектни активности, ќе се подготви финален извештај за 
евалуација. За таа цел, тимот на проектот реализираше координативни активности и ги 
финализираше инструментите кои во претстојниот период ќе овозможат прибирање на 
квантитативни и квалитативни повратни информации од корисниците на проектот. Инструментите 
вклучуваат електронски прашалници, фокус групи со ученици, наставници и родители, како и 
теренски посети и индивидуални интервјуа.  

✓ Имајќи го предвид првичното времетраење на МИМО пред неговото продолжување, Планот за 
мерење на резултатите беше ажуриран со податоците собрани до 17 април 2022 година. Освен 
тоа, со цел да се следат очекуваните интервенции на секоја од компонентите, тимот на проектот ги 
постави целите за претстојниот период: 18 април 2022 – 30 септември 2022 година. 

 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Публикацијата на Центарот за фузија на идеи „Центар за фузија на идеи – од идеја до реалност“ 

беше објавена на македонски, албански, турски и англиски јазик. Таа содржи информации за 
активностите на учениците и нивните постигнувања во Центарот за фузија на идеи. Публикацијата 
има за цел да послужи како инспирација за идните генерации на млади креатори на промени, 
бидејќи во неа се содржани подетални информации за спроведените младински иницијативи и за 
различните начини на кои учениците можат да се вклучат.  

 
 
 

 

https://www.flickr.com/photos/155523031@N05/albums/72177720298201854
https://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Idea-Fusion-Center-Booklet-MK-final.pdf
https://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Idea-Fusion-Center-Booklet-ALB-final.pdf
https://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Idea-Fusion-Center-Booklet-TR-final.pdf
https://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Idea-Fusion-Center-Booklet-ENG-final.pdf


 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

Партнерство со клучни образовни институции  
✓ За дополнително да се зголеми одржливоста на реализацијата на заедничките наставни часови во 

училиштата, проектот работи на креирање онлајн алатка/обука за наставници-реализатори, која се 
базира на Упатството за организирање на заеднички наставни часови, како и на искуствата од 
практичната реализација на овие часови во училиштата. По креирањето на структурата, сесиите и 
изгледот на оваа онлајн обука во текот на претходниот период, проектот продолжи со подготовката 
на материјали за првите две сесии, односно 1) Меѓуетничката интеграција во образовниот систем и 
придобивките од реализацијата на активностите за МИО и 2) Училишни активности за реализирање 
на заеднички наставни часови. На 21 април 2022 година, се одржа состанок со претставници од 
БРО и ЦСОО на кој беше заеднички разгледана и дискутирана нацрт-верзијата на подготвените 
материјали, беа дадени препораки за понатамошната подготовка и финализација на материјалите 
и беа договорени следните чекори за подготовка на материјалите за третата сесија „Планирање на 
заеднички наставни часови“.  

 

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука  (МОН КМИО) 
✓ Тимот на проектот ја продолжи координацијата со МОН КМИО во врска со ревидирањето на 

Законот за средно образование. Како што беше првично планирано/дискутирано, амандманите се 
очекува да ги регулираат: формирањето, структурата и мандатот на тимовите за училишна 
интеграција (ТУИ); критериумите за МИО за организирање и спроведување на ученички активности 
кои придонесуваат кон развој на меѓукултурен дијалог/интеракција и промовирање на 
меѓуетничката интеграција, како и финансиската поддршка за спроведување на овие активности.    

 

Стандарди за Интеркултурни компетенции во образованието (ИКО) за средно образование   
✓ Тимот на проектот продолжи со активностите за финализирање на графичкиот дизајн на 

Стандардите за ИКО за средно образование. По финализирањето на дизајнот, документот ќе биде 
споделен со БРО, ЦСОО и МОН и ќе биде објавен на нивните веб-страници. 

 

Општински политики за меѓуетничка интеграција во образованието и младински граѓански ангажман 
✓ Тимот на проектот ја продолжи комуникацијата со претставниците од останатите четири (4) 

општини (односно, Богданци, Студеничани, Маврово и Ростуше и Шуто Оризари) од 15-те коишто 
беа избрани во 2021 година и се дискутираше за процесот на усвојување на локалните стратегии и 
политики за МИО и младински ангажман во овие општини. Имено, процесот на подготовка на 
стратегиите е завршен и документите се проследени до општинските совети за нивно усвојување.  

✓ На 26 април 2022 година, Општина Маврово и Ростуше ја усвои својата локална стратегија за 
меѓуетничка интеграција во образованието и младински ангажман.  

✓ Досега, дванаесет (12) од 15 општини ги усвоија своите локални стратегии за МИО и младински 
ангажман, односно Дојран, Радовиш, Чашка, Битола, Василево, Карпош, Штип, Кисела Вода, 
Кичево, Желино, Дебар и сега Маврово и Ростуше. Ќе следат и останатите три (3) општини.  

 

Спроведување младински акции во општините вклучени во процесот во 2021 година 
✓ Тимот на проектот, во партнерство со МОФ, реализираше активности за финализирање на 

младинските акции во општините коишто беа вклучени во процесот во 2021. Како резултат на тоа, 
беше постигнато следното: 
- Беа одржани состаноци со физичко присуство со претставници од Општина Аеродром со цел 

да се координираат претстојните активности и да се утврди динамиката и временската рамка 
за спроведување на младинската интервенција во оваа општина. Освен тоа, беше посетена 
предложената локација за реализирање на младинската акција. 

- По успешно реализираната младинска акција за разубавување на спортското игралиште 
„Бранители“ во селото Волково, на иницијатива на Општина Ѓорче Петров беше спроведена 
уште една младинска акција за уредување на дополнителен дел од ова игралиште.  

- Општината Чаир ја спроведе интервенцијата предложена/иницирана од учениците од 
основните училишта „Хасан Приштина“, „Имри Елези“ и „Јашар Беј Шкупи“. Како резултат на 
соработката и залагањата на проектот, општината и Младинскиот образовен форум (МОФ), 
беа поставени шаховски табли и опрема на отворено во општинскиот парк. Во претстојниот 
период ќе се организираат активности за промоција на заедничките постигнувања.  

- Со цел да се финализираат тековните активности и за да се спроведе предложената ученичка 
иницијатива во Општина Старо Нагоричане, проектот, заедно со тимот на МОФ, ја продолжи 
комуникацијата со претставниците од општината.  

 

Наставни активности во училиштата 
✓ Тимот на проектот продолжи да обезбедува поддршка за осумте (8) средни училишта во Скопје 

(„Боро Петрушевски“, „Здравко Цветковски“, „Арсени Јовков“, „Јосип Броз Тито“, „Димитар Влахов“, 
„Владо Тасевски“, „Браќа Миладиновци“ и „Панче Караѓозов“) кои беа избрани за реализирање на 
заеднички наставни часови со ученици од различни наставни јазици. Овој месец се одржа состанок 
со физичко присуство со новоназначениот директор на средното училиште од Градот Скопје 
„Арсени Јовков“. На состанокот беа презентирани целите на проектот и реализираните активности, 
беше дискутирано за процесот на одржување заеднички наставни часови во ова училиште, како и 
за претстојните планови и активности.  



 

 

 

 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Ученички иницијативи во основните училишта и во средните стручни училишта 
✓ Беа завршени логистичките подготовки за дистрибуирање на пакетите со материјали за поддршка 

на ученичките иницијативи во основните училишта и средните стручни училишта од фаза 3. 
Сертификатите за сите основни и средни стручни училишта кои спровеле ученички иницијативи и 
организирале отворени денови за граѓанско образование во текот на годините на проектот се 
отпечатени и потпишани од одговорните лица од БРО и ЦСОО.  

 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ Беше формирана работна група (РГ) за изготвување на Методологија за оценување на 

училишниот граѓански етос која се состои од осум членови од различни институции: советници од 
БРО, одделенски наставници, предметни наставници, стручни соработници и раководен кадар од 
училиштата. Првиот состанок на РГ се одржа овој месец, чија цел беше да се дискутира за 
временската рамка на активностите и поединечните задачи на членовите. Секој член индивидуално 
направи првична ревизија на нацрт-документите (рамката на индикатори и прашалниците) и даде 
детални повратни информации за тоа како може да се подобрат содржините. Повратните 
информации од членовите на РГ беа разгледани и интегрирани во еден документ и членовите ќе 
дискутираат за нив следниот месец.   

 

✓ ИТ компанијата SyNRG работеше на програмирање на е-обуката за училиштен граѓански етос и 
континуирано се консултираше со тимот на проектот. Целосната обука на македонски и албански 
јазик ќе биде ставена на Eduino платформата до крајот на мај 2022 година и ќе биде промовирана 
меѓу наставниците и останатиот училиштен кадар. Наставниците, стручните соработници и 
раководниот кадар ќе можат да ја поминат обуката и, по успешното завршување, да добијат 
сертификат во име на БРО.  

 
 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање 

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ Тимот на компонентата организираше теренски посети на ОУ „Марко Цепенков“ во Општина 

Зелениково, ОУ „Хасан Приштина“ во Општина Чаир, ОУ „Св. Климент Охридски“ во Општина 
Бутел, ОУ „Славејко Арсов“ во Општина Ресен, ОУ „Наим Фрашери“ во Општина Врапчиште, ОУ 
„Кочо Рацин“ во Општина Кратово и ОУ „Гоце Делчев“ во Општина Свети Николе. За време на 
теренските посети и анализата на поднесената документација беа потврдени ставките наведени во 
проектот. Тимот на компонентата подготви инженерски извештаи за проектите за реновирање на 
училиштата во ОУ „Марко Цепенков“ во Општина Зелениково, ОУ „Хасан Приштина“ во Општина 
Чаир и ОУ „Славејко Арсов“ во Општина Ресен. 

✓ Беше потпишан Меморандум за разбирање за проектите за реновирање за „Реконструкција на 
покривот“ во подрачното училиште во с. Орешани во ОУ „Марко Цепенков“ во Општина Зелениково, 
„Реновирање на училниците“ во ОУ „Славејко Арсов“ во с. Подмочани во Општина Ресен и 
„Поставување на нов под“ во ОУ „Хасан Приштина“ во Општина Чаир од страна на Извршниот 
директор на МЦГО, Раководителот на проектот, градоначалниците на општините и директорите на 
училиштата, со што сите чинители ги прифатија обврските за реконструкција на училиштата.  

✓ На 13 април 2022 година беше објавено барање за доставување понуди за „Поставување на нова 
фасада“ во ОУ „Милто Гура“ во с. Стрелци, Општина Кичево, „Реконструкција на училишната 
ограда“ во ОУ „Јоаким Крчовски“ во Општина Крива Паланка, „Реконструкција на покривот“ во 
подрачното училиште во с. Орешани во ОУ „Марко Цепенков“ во Општина Зелениково, 
„Реновирање на училниците“ во ОУ „Славејко Арсов“ во с. Подмочани во Општина Ресен и 
„Поставување на нов под“ во ОУ „Хасан Приштина“ во Општина Чаир, во два дневни весника „Коха“ 
на албански јазик и „Нова Македонија“ на македонски јазик и на веб-страницата на МЦГО. 

✓ На 27 април 2022 година беше организирано отворање на тендерските понуди за „Поставување на 
нова фасада“ во ОУ „Милто Гура“ во с. Стрелци, Општина Кичево, „Реконструкција на училишната 
ограда“ во ОУ „Јоаким Крчовски“ во Општина Крива Паланка, „Реконструкција на покривот“ во 
подрачното училиште во с. Орешани во ОУ „Марко Цепенков“ во Општина Зелениково, 
„Реновирање на училниците“ во ОУ „Славејко Арсов“ во с. Подмочани во Општина Ресен и 
„Поставување на нов под“ во ОУ „Хасан Приштина“ во Општина Чаир.  

✓ Беа организирани технички приеми во училиштата за „Поставување нови прозори“ во ОУ „Ристе 
Ристески“ во с. Долно Косоврасти, Општина Дебар, “Поставување нови прозори“ во СОУ Гимназија 
„Гостивар“ во Општина Гостивар и „Реконструкција на покривот на спортската сала“ во ОУ „Страшо 
Пинџур“ во Општина Ѓорче Петров, со претставниците на избраните градежни компании, 
компаниите за надзор и претставниците на тимовите за реновирање на училиштата. 

✓ Исто така, тимот на проектот продолжува да работи на евидентирање/собирање на потребната 
документација за уделот на училиштата и општините во трошоците поврзани со процесот на 
реновирање (финансиски / во работна рака) за училиштата во коишто реновирањето е завршено.  

 


