
 

 

 

 

 
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  
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Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
✓ Девет (9) промотивни видеа за планирање и реализирање на младински акции беа објавени во 

колекцијата на видеа од сите општини и истите беа споделени со релевантните чинители. 
✓ На 12 август 2022 година, учениците од ОУ „Фаик Коница“ во село Доброште, општина Теарце 

го одбележија Меѓународниот ден на младите со повеќе активности. Некои изработија слики 
кои ќе бидат изложени во училиштето, други учествуваа во спортски активности, додека 
останатите засадија дрва во дворот. Како дел од активностите, се одржа промотивен настан за 
свеченото пуштање во употреба на реновираната спортска сала. Со финансиска поддршка од 
Европската команда на Соединетите Американски Држави (EUCOM), спортската сала беше 
реновирана и адаптирана, со што целата заедница доби нов простор за организирање на 
воннаставни активности, настани и прослави. Меѓу присутните беа Претставничката на 
Канцеларијата на УСАИД во Република Северна Македонија, Џери Дајбл и шефот на 
Канцеларијата за одбранбена соработка при Амбасадата на САД во Северна Македонија, 
потполковник Шон Руфоло, кои заедно со Градоначалникот на Општина Теарце, Нухи Незири, 
директорката на училиштето, Ѓулсер Реџепи и претставници од општината и училиштето се 
приклучија на активностите на учениците од различна етничка припадност. 

✓ На 18 и 19 август 2022 година во Охрид се одржа дводневен настан за вмрежување на 
општините „Од локална стратегија до локална младинска акција“. Помеѓу присутните беа 
претставници од 30 општини, дел од нив со донесени Стратегии за меѓуетничка интеграција во 
образованието и младинско учество и реализирани младински акции, додека другиот дел 
внимателно следеа што нивните колеги имаа да пренесат на оваа тема. Тие се стекнаа со 
информации и знаења за важноста од поддржување на училиштата и учениците во 
реализација на младински инцијативи.  

✓ На 23 август 2022 година, во Скопје се одржа конференцијата „Граѓанско на дело: од училница 
во акција“ на која беа презентирани постигнувањата во рамки на Компонентата за зајакнување 
на демократската култура и граѓанските однесувања помеѓу младите и се дискутираше за 
предизвиците и идните насоки за развој на граѓанското образование.  

✓ Беше креирано и објавено видео со постигнувањата на проектот во областа на граѓанското 
образование. Исто беше прикажано за време на конференцијата „Граѓанско на дело: од 
училница во акција“. 

✓ 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  
✓ Со цел да се согледаат ефектите од спроведените проектни активности, во текот на месеците 

мај и јуни 2022 година беше спроведено квантитативно и квалитативно истражување. 
Анализата на податоците е во тек, а наодите ќе бидат вклучени во финалниот извештај за 
евалуација на проектот кој ќе биде дополнет со квалитативни податоци.  

✓ За време на настанот „Од локална стратегија до локална младинска акција“, со учесниците беа 
споделени информации од Извештајот за вклученост на општините кој беше изработен 
минатата година. Поконкретно, презентацијата се фокусираше на финансиската поддршка од 
општините за активностите за МИО и младинско учество, институционалните ресурси за 
поддршка на активностите, соработката на општините со училиштата и приватниот сектор, 
научените лекции од процесот на изработка на стратегии за МИО и младинско учество и 
потребата за идна поддршка. 

https://youtube.com/playlist?list=PLtjI0zsdTmKK5GmmqcXeiZK1cNQ1BQkxf
https://mk.mcgo.org.mk/vesti/mladite-od-tearce-go-odbelezaa-denot-na-mladite-vo-renoviranoto-ou-faik-konica-vo-s-dobroste/
https://mk.mcgo.org.mk/vesti/vmrezuvanje-na-opstinite-za-vreme-na-nastanot-od-lokalna-strategija-do-lokalna-mladinska-akcija/
https://mk.mcgo.org.mk/vesti/gragjansko-na-delo-od-ucilnica-vo-akcija-konferencija-za-razvoj-na-gragjanskoto-obrazovanie-i-demokratskata-kultura-kaj-mladite/
https://youtu.be/GxlWKNfCxL0


 

 

✓ На 23 август 2022 година како дел од панел дискусијата на Конференцијата: „Граѓанско на 
дело: од училница во акција“, на присутните им беа презентирани наодите од истражувањето 
спроведувано низ годините со учениците и наставниците по Граѓанско образование. Наодите 
беа поврзани со нивното севкупно искуство со наставните програми по Граѓанско образование, 
содржините, отворените денови за граѓанско образование, материјалите, како и нивните 
размислувања за атмосферата за време на часовите. 

 

 
 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

Настан за вмрежување со општините „Од локална стратегија до локална младинска акција“  
✓ На 18-19 август 2022 година во хотелот Метропол во Охрид беше организиран дводневен 

настан за вмрежување со општините – „Од локална стратегија до локална младинска акција“. 
На настанот присуствуваа 51 претставник од 30 општини кои имаа можност да ги слушнат 
искуствата на своите колеги, да добијат информации и да се стекнат со знаење за важноста од 
обезбедувањето поддршка на училиштата и учениците во спроведувањето на активностите за 
меѓуетничка интеграција и младинските иницијативи. Настанот беше многу интерактивен и се 
состоеше од презентации, дискусии и панел-дискусии со претставници од институциите и 
општините. За да дадат коментари, да постават прашања и да побараат појаснувања, за 
време на настанот, учесниците користеа Mentimetar. Целта на настанот беше да се овозможи 
размена на искуства меѓу колегите, споделување на најдобрите практики и научени лекции 
помеѓу општините, како и да се информираат учесниците за локалните стратегии како 
механизми за поддршка на училиштата и учениците. Настанот ја истакна важноста од 
структурирана поддршка обезбедена преку воспоставување локални стратегии и 
спроведување на дополнителни акциони планови за унапредување на меѓуетничката 
интеграција и младинското учество.  

 

Онлајн обука за наставниците-реализатори на заеднички наставни часови  
✓ По финализирањето на материјалите за онлајн обуката за наставници-реализатори на 

заеднички наставни часови, тимот на проектот продолжи со активностите за програмирање на 
обуката и нејзино вградување на платформите на БРО/Eduino и на ЦСОО/Inovet за 
професионален развој на училишниот кадар. Избраната ИТ компанија ја изработи првата 
нацрт верзија на е-обуката на македонски јазик и испрати линк до тимот на проектот за нејзино 
разгледување. На 26 август 2022 година се одржа онлајн состанок со претставниците од ИТ 
компанијата за време на кој беа дадени повратни информации за нејзиното подобрување и 
финализирање. Беа подготвени и првите верзии на видео сесиите за обуката. Исто така, беше 
финализиран преводот на материјалите на останатите наставни јазици.  

✓  
Видео со упатства за спроведување на Стандардите за интеркултурно образование (ИКО) во 
основно и средно образование   
✓ МИМО во партнерство со Проектот за јакнење на мултиетничката соработка во општините 

финансиран од Детската фондација Песталоци продолжи со активности за изработка на видеа 
со упатства за примена на Стандардите за ИКО при реализацијата на наставни и воннаставни 
активности во училиштата. Вторите верзии на видео сесиите беа ревидирани од страна на 
тимот на проектот и беа дадени повратни информации за нивно подобрување. Во претстојниот 
период ќе следи процесот на вградување на преводите/титловите. По финализирањето, 
материјалите ќе бидат поставени на платформите на БРО/Eduino и на ЦСОО/Inovet за 
професионален развој на училишниот кадар. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 

 
 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ Верзијата на албански јазик на е-обуката за граѓански етос во училиштата беше 

финализирана со сите нејзини функционалности.  Двете верзии на е-обуката на македонски и 
на албански јазик се завршени и целосно интегрирани на платформата Eduino. Тие ќе бидат 
достапни за сите наставници кои се регистрирани на платформата, во претстојниот период.   

✓ Продолжи процесот на измени и дополнувања на документите од Методологија за оценување 
на граѓанскиот етос во училиштата во согласност со предлозите на БРО. Одобрена е 
рамката на финалните индикатори, а во согласност со ревидираните индикатори ќе бидат 
прилагодени и прашалници коишто се однесуваат на нив.  

 

Завршен промотивен настан за Граѓанско образование 
✓ Во текот на месецот, тимот на проектот работеше на финализирање на деталите за 

конференцијата кои вклучуваа: одржување подготвителни состаноци со панелисти, презентери 
и модератори, финализирање на визуелниот идентитет на настанот, затворање на дневниот 
ред, поканување учесници, финализирање на сценаријата за сите сесии и настанот во целина.  



 

 

✓ Конференцијата со наслов „Граѓанско на дело: од училница во акција“ се одржа на 23 август 
2022 година и на неа присуствуваа повеќе од 400 учесници, вклучувајќи: училиштен кадар 
(наставници, стручни служби и директори), советници од БРО и ЦСОО, претставници од МОН 
и УСАИД. Таа се состоеше од четири сесии: Панел-дискусија за политики и практики за 
Граѓанско образование, Саем со штандови од училишта, Сесија со „жива библиотека“ за 
учениците со претставници од 10 организации/институции и Презентации на иницијативи на 
ниво на училиште и успешни часови по Граѓанско образование од шест (6) училишта. 

✓ Исто така, на 24 август 2022 година се одржа работилница за политики со наслов: „Следни 
станици за граѓанското образование“ како придружен настан на конференцијата, со фокус на 
следните чекори за развој на граѓанските компетенции кај младите и за вградување на 
граѓанското образование во системот. На работилницата присуствуваа 42 учесника, 
претставници од училиштата, советници од БРО и ЦСОО и претставници од МОН.   

 
 
 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ Беа организирани состаноци пред започнување на градежните активности за проектот: 

реконструкција на оградата на училишниот двор во ОУ „Св. Климент Охридски“ во Општина 
Бутел. Состанокот се одржа во присуство на изведувачот, надзорот, директорот на 
училиштето и претставници од општината.  

✓ Тимот на компонентата организираше технички прием за завршените активности за 
поставување нова фасада во ОУ „Милто Гура“ во с. Стрелци, Општина Кичево; реконструкција 
на училници во ОУ „Славејко Арсов“ во с. Подмочани во Општина Ресен; поставување на нов 
под во ОУ „Хасан Приштина“ во Општина Чаир; реконструкција на кошаркарско игралиште во 
ОУ „Кочо Рацин“ во Општина Кратово и реконструкција на подрачното училиште во с. 
Ѓурѓевиште во ОУ „Наим Фрашери“ во Општина Врапчиште со претставници на градежните 
компании, компаниите за надзор, директорите на училиштата и претставник од општината.  

✓ Во тек е реализацијата на проектите: реконструкција на спортската сала во ОУ „Гоце Делчев“ 
во Општина Свети Николе и реконструкција на оградата на училишниот двор во ОУ „Св. 
Климент Охридски“ во Општина Бутел и се реализираа активности во согласност со барањата 
од заедничкиот План за ублажување на влијанијата и мониторинг на животната средина 
(ПУВМЖС). Координацијата меѓу училиштата, изведувачите и надзорите се врши на дневна 
основа.  

✓ Во текот на овој месец, проектот го документираше уделот во трошоците од едно (1) училиште 
реновирано во 2022 година, односно од ОУ „Јоаким Крчовски“ во Општина Крива Паланка со 
удел од 31.63%. Досега, проектот го има документирано уделот од три (3) од 12 училишта и 
општини од петтата година на проектот кои се вклучени во активностите за реновирање и тој 
изнесува 25.94% од вкупната инвестиција.  

 


