
 
 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ – август 2021  

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 Активности на проектот во партнерство  
✓ Тимот на проектот во соработка со УНИЦЕФ го поддржа Министерството за образование и 

наука (МОН) во процесот на печатење на висококвалитетни наставни и образовни материјали 
за учениците од прво одделение во согласност со новите наставни програми во основното 
образование. 
 

Комуникација со јавноста 
✓ Беше организирана теренска посета со претставничката на Канцеларијата на УСАИД во 

Северна Македонија, Шерон Келман Јет, по повод Денот на младите. Таа им се придружи на 
учениците од основните училишта „Али Фети Окјар“ и „Пере Тошев“ и од средното училиште 
„Рилиндја“, кои заедно со нивните родители и со вработените во училиштето и во општината го 
разубавија училишниот двор на СУ „Рилиндја“ во с. Житоше. Таа ја истакна важноста од 
поттикнување младински активизам и разговараше со нив за нивната мотивираност и улога во 
подобрувањето на состојбата во околината. 

✓ Беа подготвени два (2) инфографици – еден со главни наоди и препораки за спроведување 
ученички иницијативи и друг со податоци од набљудување на часовите по граѓанско 
образование. 

✓ Беше финализиран дизајнот на публикацијата „Примери на добри практики за ученички 
иницијативи 2020/2021“. Публикацијата ќе биде објавена во претстојниот период. 

✓ Проектните активности беа презентирани во онлајн кампањата на УСАИД за Меѓународниот 
ден на младите и Неделата на младите, како и во Билтенот на УСАИД за младите во Европа и 
Евроазија (Е&Е). 

✓ 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 
✓ Беа подготвени прашалници за евалуација на вклученоста и поддршката од страна на 

општините на активностите за МИО и тие беа поставени на SurveyMonkey. Електронските 
прашалници се достапни на македонски, албански и турски јазик и ќе бидат споделени со 
вкупно триесет (30) општини, кои имаат изготвено и усвоено општински политики за 
меѓуетничка интеграција. Од повратните информации што ќе се соберат ќе се добие увид за 
успешноста на имплементација на активностите за МИО и за младински ангажман, како и за 
вклученоста на општината во процесот.  

✓ Беа завршени анализите на собраните повратни информации од советниците од БРО и од 
ЦСОО во врска со набљудуваните наставни и воннаставни активности. Беа доставени вкупно 
71 извештај за набљудувани заеднички наставни часови и 14 извештаи за воннаставни 
активности. Повратните информации укажуваат дека има простор за подобрување на 
активностите кога станува збор за планирањето на активностите, како и во следењето, 
евалуацијата и оценувањето. Повратните информации ќе бидат соодветно споделени со 
релевантните чинители на претстојните состаноци со цел да се обезбеди постојано 
подобрување на активностите што се спроведуваат.   

✓ Беше завршена анализата на повратните информации што беа собрани преку е-прашалници и 
фокус групи поврзани со заедничките наставни часови и ревидираните наставни програми по 
граѓанско образование во основните и средните училишта. Извештаите се во завршна фаза на 
подготовка и ќе вклучуваат заклучоци и препораки, базирани на резултатите. Кога ќе бидат 
комплетирани, резултатите ќе бидат споделени со релевантните чинители и проектниот тим.   

 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Поради моменталната ситуација со пандемијата и неодамнешните рестриктивни мерки, кампот 

за Центарот за фузија на идеи, што беше планирано да се одржи овој месец, беше откажан. 
Планираните активности ќе се одржуваат онлајн во наредните месеци, а членовите на ЦФИ ќе 
имаат можност да работат заедно на развојот на една заедничка идеја што ќе придонесе за 
позитивна промена за младите во целата земја.  

✓ Одобрени се вкупно десет (10) апликации за позитивни промени што беа подготвени од страна 
на членовите на ЦФИ и доставени од училиштата. Проектот ќе обезбеди поддршка на вкупно 
седум (7) основни и три (3) средни училишта во спроведувањето на креативните иницијативи. 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/mladite-od-dolneni-organiziraa-akcija-za-razubavuvanje-na-ucilisniot-dvor-po-povod-denot-na-mladite/
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/1-Student-initiatives-Main-findings-and-recommendations_MK.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/1-Student-initiatives-Main-findings-and-recommendations_MK.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/2-In-class-observations-of-CivEd-lessons_MK.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/2-In-class-observations-of-CivEd-lessons_MK.pdf


✓ Вкупно 14 членови на ЦФИ присуствуваа на прославата на Меѓународниот ден на младите во 
рамки на LEAD програмата #WatchOurImpact. Настанот беше насочен кон практичари за развој 
на младите и младинските мрежи од целиот свет, а присутните имаа можност да слушнат 
инспиративни приказни од младински активисти кои прават значајни промени низ целиот свет. 

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 
Министерството за образование и наука  (МОН КМИО) 
✓ Во партнерство со ОБСЕ, на 20-21 август 2021 година беше организирана дводневна онлајн 

работилница со членовите на МОН КМИО. И покрај тоа што првично беше планирано да се 
одржи со физичко присуство, како резултат на новите мерки за КОВИД - 19, работилницата 
беше префрлена онлајн. За време на првата сесија, беа презентирани и дискутирани 
резултатите од прашалниците за Планот за мерење на постигнувањата (ПМП) за активностите 
што беа спроведени во училиштата во текот на учебната 2019/2020 година. Потоа, беа 
зајакнати капацитетите на членовите на МОН КМИО за користење на дигитални алатки/ 
апликации што се достапни на Националната платформа за учење на далечина. Во наредниот 
период, прашалниците за ПМП од МОН КМИО ќе бидат преместени во MS Forms во рамки на 
Националната платформа и ќе бидат дистрибуирани до училиштата користејќи ги профилите 
на Националната платформа, со што ќе се намалат трошоците на институциите. За време на 
последната сесија, координаторот за М&Е на МИМО направи осврт на различните методи за 
собирање податоци и спроведе практични вежби за анализа на податоци. На крајот од онлајн 
работилницата, учесниците пополнија е-прашалник за евалуација на сесиите, во кој ги наведоа 
и дополнителните потреби за градење капацитети. 

 

Стандарди за интеркултурно образование (ИКО) усвоени од страна на министерот за образование 
и наука 
✓ Во текот на изминатиот период, Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во 

образованието во партнерство со проектот поддржан од Детската фондација Песталоци - 
„Јакнење на мултиетничката соработка во општините“ обезбеди поддршка на работната група 
составена од претставници од универзитети, образовни институции, членови на МОН КМИО и 
специјалист за образование, во подготовката на документот со стандарди за интеркултурно 
образование (ИКО). Овој документ ги опфаќа сите три развојни циклуси во основното 
образование и претставува дополнување на Националните стандарди за основно 
образование. На 6 август 2021 година документот со Стандарди за ИКО за основно 
образование беше усвоен од страна на министерот за образование и наука. 

 

Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
✓ Менторите на МИМО со поддршка на проектот ја продолжија соработката и координацијата со 

петнаесетте (15) општини што се избрани за изготвување на стратегии и политики за МИО и 
младински ангажман во 2021 година и обезбедија менторска поддршка за избраните 
претставници на општините. Општините се во различни фази на подготовка на локалните 
стратегии, т.е.: 

→ Осум (8) општини или: Дојран, Радовиш, Чашка и неодамна Битола, Карпош, Василево, 
Штип и Кисела Вода ги усвоија локалните стратегии за меѓуетничка интеграција во 
образованието и младински ангажман, по нивното финализирање од страна на 
формираните општински комисии/работни групи и вклучувањето на документите на 
дневниот ред за разгледување од страна на советот на општината. 

→ И општините Богданци и Дебар ги финализираа и ги доставија нивните локални стратегии 
за усвојување. 

→ Во општините Кичево, Желино, Студеничани и Маврово и Ростуше членовите на комисиите 
работат на финализирање на документите и акционите планови. 

→ Општина Шуто Оризари е во процес на формирање на комисија/работна група. 

✓ Се очекува вкупно 16 општини да го финализираат овој процес до крајот на 2021 година, 
бидејќи општина Теарце беше вклучена во овој процес во претходната година, односно во 
2020 година и ја подготви и ја усвои локалната стратегија за меѓуетничка интеграција во 
образованието и младински ангажман. 

 

Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример (финализирање на младинските акции од 
2020 година) 
✓ Во овој период беа спроведени младински акции во две општини, Долнени и Гевгелија и беа 

спроведени следниве активности со физичко присуство:  

→ На 12 август 2021 година во СУ „Рилиндја“ с. Житоше беше реализирана младинска акција 
со поддршка од општина Долнени и проектот за МИМО, во соработка со Младинскиот 
образовен форум (МОФ). Младинските акции беа иницирани од ученици од различно 
етничко потекло од основните училишта „Али Фети Окјар“ и „Пере Тошев“ и средното 
училиште „Рилиндја“, кои се собраа со почитување на протоколите за заштита и го 

https://www.bro.gov.mk/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0/
https://www.bro.gov.mk/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0/
https://www.bro.gov.mk/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/


прославија Меѓународниот ден на младите. Заедно со нивните родители и вработените од 
училиштето и општината, во дворот поставија модерна опрема и ја офарбаа, по што 
посадија дрвја и растенија. На настанот присуствуваа повеќе од 40 учесници, 
градоначалникот на Долнени, претставници на општината, гости од УСАИД, ученици од 
основните и средните училишта, наставници, вработени од училиштата, родители и 
вработени во локалното јавно претпријатие. За време на настанот, г-ѓа Шерон Келман Јет, 
претставничката на Канцеларијата на УСАИД во Северна Македонија, се сретна со 
градоначалникот на општина Долнени, г-дин Џемил Ќамили, и со директорот на 
училиштето, г-дин Валмир Шаќири и разговараа за начините на кои општината ги 
поддржува младите и нивните идеи и за соработката со училиштата за унапредување на 
меѓуетничката интеграција. Овие младински акции се резултат на онлајн работилниците со 
учениците и на соработката на учениците со локалните власти за да ги реализираат 
нивните идеи. Радио МОФ, како една од водечките младински платформи во земјата, 
напиша и објави  статија за младинските акции, а беше објавена и изјава на веб-страницата 
на Општина Долнени. Покрај тоа, беше објавен и напис на веб-страницата на МЦГО.   

→ На 27 август 2021 година беа спроведени младински акции за разубавување на Градскиот 
парк „Виолета“ во Општина Гевгелија. Овие младински акции што беа иницирани од страна 
на ученици од различно потекло од основните училишта „Крсте Мисирков“ и „Владо 
Кантарџиев“ и средното училиште „Јосиф Јосифовски“ беа поддржани од општината и 
проектот за МИМО, во соработка со Младинскиот образовен форум (МОФ). Како резултат 
на оваа соработка, беше разубавен градскиот парк во општина Гевгелија. Општината 
обезбеди човечки ресурси и работна рака за подготовка на просторот, за поставување на 
опремата, замена на осветлувањето, поправка на постоечките клупи, како и за поставување 
на ново детско игралиште, додека проектот придонесе со набавка на клупи и корпи за 
отпадоци. На настанот присуствуваа повеќе од 30 учесници, градоначалникот на Гевгелија, 
претставници на општината, наставници од основните и средните училишта, вработени од 
училиштата, бројни ученици и вработени во локалното јавно претпријатие. Сите ученици 
кои зедоа учество во младинските акции имаа можност да го следат процесот на 
спроведување на интервенциите и да направат фотографии од постигнатиот ефект. 
Фотографиите, коментарите и видеата на учениците ќе бидат споделени за време на онлајн 
младинската кампања #IContributed (#ЈасПридонесов). По настанот, информациите за 
младинските акции беа споделени на локалната ТВ станица „Нова“. Покрај тоа, ќе биде 
подготвен и напис што ќе биде објавен на платформите за социјални медиуми на проектот. 

✓ Досега, како резултат на соработката помеѓу проектот, партнерската организација МОФ, 
општините и училиштата што беа вклучени во процесот во 2020 година, беа спроведени 
младински акции во седум (7) од десет (10) општини: Струга, Пробиштип, Свети Николе, 
Врапчиште, Тетово, Долнени и Гевгелија. 
 

Започнување на спроведувањето младински акции во новите општини вклучени во процесот во 
2021 година 
✓ По одржувањето на состаноците за координација одделно со претставниците на општините, а 

потоа и со претставниците на училиштата, по организирањето работилници за младите за 
мапирање на интересите и на предизвиците со кои младите луѓе се соочуваат на локално 
ниво, по подготвителните состаноци со учениците и формалните состаноци за застапување 
помеѓу учениците и локалните општински службеници и претставници, тимот на проектот во 
партнерство со МОФ продолжи со активностите што ќе доведат до реализација на младински 
акции во девет (9) од 15 општини кои имаат усвоени стратегии за МИО и младински ангажман, 
односно, Берово, Старо Нагоричане, Босилово, Боговиње, Виница, Неготино, Охрид, Кочани и 
Ресен. Како резултат на тоа, беше постигнато следново: 

→ На 18 август 2021 година беше организиран состанок со претставници од Општина 
Боговиње. Целта на овој состанок беше тимот на проектниот заедно со општината да ги 
утврди претстојните чекори во спроведувањето на младинските акции и да ја дефинира 
локацијата за младински центар и потребните материјали за набавка.     

→ Општините Старо Нагоричане и Босилово, исто така, беа контактирани од страна на тимот 
на проектот за да се утврдат датумите и да се координира процесот на организирање на 
состаноците за застапување. 

✓ Понатаму, тимот на проектот го започна процесот на организирање младински акции во 
останатите шест (6) од вкупно 15 општини (Аеродром, Сарај, Чаир, Гази Баба, Центар и Ѓорче 
Петров) коишто подготвија и одобрија општински стратегии за МИО и граѓански ангажман во 
2020 година. Поради тоа, на 23-25 август 2021 година се одржаа индивидуални координативни 
состаноци со претставници на општините и училиштата од претходно споменатите општини. 
Секоја општина избра три (3) училишта кои ќе бидат вклучени во претстојниот процес на 
имплементација на младински акции, а претставниците на училиштата учествуваа на  
состаноците со физичко присуство. За време на овие состаноци беше презентирана 
проектната методологија за вклучување на учениците во одлучувањето и иницирањето 
промени. 
 

https://www.radiomof.mk/za-denot-na-mladi-uchenici-so-eko-akcii-go-razubavija-krugot-na-srednoto-uchilishteto-vo-selo-zhitoshe/
http://www.opstinadolneni.gov.mk/mk/Novi-proekti-na-Gradonacalnikot-Dzemil-Kamili/


Наставни активности во училиштата  
✓ Продолжува соработката со Град Скопје за реализација на заеднички наставни часови во оваа 

општина со ученици од средните училишта кои учат на различни наставни јазици. Така, 
претставници на Град Скопје иницираа координативни состаноци со училиштата и членовите 
на Тимот за училишна интеграција за да го започнат процесот на планирање и реализација на 
заедничките часови во новата учебна година. Целта беше да се дискутираат и да се 
дефинираат предметите кои училиштата ќе ги вклучат во нивните годишни планови за 
реализација на заеднички наставни часови, тимовите/паровите на наставници кои ќе бидат 
вклучени во процесот, како и да се дискутира за активностите кои Градот Скопје во 
партнерство со МИМО ќе ги организира за поддршка на понатамошниот развој на вештините и 
знаењата на наставниците за да го спроведуваат овој процес. Во наредниот период, 
училиштата ќе ги подготват финалните планови и ќе ги изберат предметите што ќе бидат 
вклучени во нивните Годишни програми за работа. 

 
Насоки и поддршка за спроведување заеднички наставни и воннаставни активности 
✓ Тимот на проектот во партнерство со ОБСЕ и Проектот на МЦГО поддржан од Детската 

фондација Песталоци - „Јакнење на мултиетничката соработка во општините“ обезбеди 
поддршка на активностите и на работната група за подготовка на Упатство за спроведување на 
заеднички наставни активности. Финалниот документ беше доставен до МОН и е во процес на 
одобрување. Исто така, документот беше преведен на албански јазик и ќе следи подготовка на 
графички дизајн. 

 

Проектни активности за градење капацитети со ученици од училиштата избрани за спроведување 
долгорочни воннаставни активности 
✓ Тимот на проектот продолжи да обезбедува програмска поддршка за 9 (девет) училишта што 

беа избрани за спроведување на долгорочни воннаставни активности во рамките на 
предметните секции (5 училишта) и во партнерство (4 училишта /2 партнерства). Во текот на 
јуни, беа финализирани три (3) од петте (5) фази на дополнителната програма за градење на 
капацитетите (односно 1 - информативни состаноци со сите избрани училишта; 2 - работилници 
со учениците за младински активизам, волонтерство, застапување и подготовка на иницијатива 
кои ќе бидат имплементирани во училиштата на 21 септември 2021 година за да се одбележи 
Меѓународниот ден на мирот на 21 септември 2021 година и 3 – споделување на онлајн 
прашалник помеѓу соучениците и со ученичкиот парламент за да се дефинира иницијативата).  
За да се иницираат претстојните активности по летниот распуст, беа организирани посебни 
онлајн координативни состаноци со претставници од сите девет (9) избрани училишта, за време  
на кои беше подготвен план за спроведување на активностите, беше утврден список на 
потребни материјали и се дискутираше за имплементацијата на последните две (2) фази или 
промоција и спроведување на иницијативата. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Програма за градење капацитети за граѓански етос во училиштата за менторите во средните 
стручни училишта 
✓ Во текот на првата половина на август беa финализирани сценариото за работилници со 

тимовите по граѓанско образование од средните училиште и адаптираната верзија на 
материјалите за обука, а потоа беа преведени на албански јазик. Исто така, беа преведени и 
отпечатени материјалите што се неопходни за работилницата за обука на обучувачи. 
Учесниците на обуката на обучувачи беа информирани за содржината на работилницата и беа 
направени неопходните прилагодувања за присуство од далечина (поради новите мерки за 
КОВИД-19). Беше овозможен комбиниран модел за обука, дел од учесниците следеа од 
далечина, а дел со физичко присуство.   

✓ Обуката на обучувачи се одржа на 19 август 2021 година во ресторанот Ореов Лад. 13 ментори 
физички присуствуваа на настанот, додека двајца (2) го следеа онлајн преку MS Teams. 
Тројцата ментори кои не можеа да учествуваат на работилницата ќе бидат дополнително 
информирани за процесот и следните чекори. Работилницата вклучуваше четири сесии за 
главните аспекти на демократско училиште, ученички иницијативи и улогата на училишното 
раководство во поттикнувањето граѓански етос и примери на ситуации за менторска поддршка.  

✓ По завршувањето на работилницата, тимот на проектот сподели низа корисни материјали со 
менторите кои започнаа да контактираат со доделените училишта со цел понатамошна 
дисеминација на содржините и иницирање на процесот за организирање на ученички 
иницијативи во 75 средни стручни училишта во текот на учебната 2021/2022 година. Во текот на 
следниот месец, сите ментори ќе ја реализираат работилницата со тимовите од нивните 
доделени училишта, потпомогнати од тимот на проектот. Дополнително, тимот на проектот 
подготви промотивен напис кој ја опишува еднодневната обука на обучувачи за да се објави на 
веб-страницата на МЦГО и на платформите за социјални медиуми. 
 



Политики за обезбедување одржливост - Методологија за оценување и подобрување на 
училишниот граѓански етос 
✓ Тимот на проектот започна да собира корисни материјали и соодветни инструменти што треба 

да се инкорпорираат во методологијата за оценување на граѓанскиот етос. Методологијата е 
наменета да им помогне на училиштата во навремено планирање на активностите за поддршка 
на граѓанскиот етос и континуирано оценување на училишниот граѓански етос во целото 
училиште. 

 
Ученички иницијативи во училиштата од фаза 1 и фаза 2 
✓ Тимот на проектот дизајнираше сертификати за 120 училишта од фаза 1 и 109 училишта од 

фаза 2 кои спроведоа ученички иницијативи во периодот 2019-2021 година. 
✓ Беше финализирано графичкото уредување на публикацијата „Примери на добри практики за 

ученички иницијативи 2020/2021“ на македонски и на албански јазик. Публикацијата ќе се 
дистрибуира до релевантните чинители на почетокот на учебната година со цел да се поддржи 
имплементацијата на ученички иницијативи во училиштата од фаза 3 (вкупно 96). 
 

Подобрување на наставата и учењето на граѓанско образование 
✓ Беше финализиран процесот на подготовка на извештај за реализирани набљудувања на 

часовите по граѓанско образование во осмо и деветто одделение. Квалитативните податоци 
што беа добиени преку обрасците за електронско известување беа вклучени во аналитичкиот 
извештај во кој се сумирани податоците од 52 реализирани набљудувања на онлајн часови по 
граѓанско образование. Потоа, извештајот беше финализиран и споделен со советниците од 
БРО, заедно со краток преглед на политиката (во форма на инфографик) со главните наоди и 
препораки од анализата. Според собраните податоци, главни области за понатамошен развој 
се: зголемување на автономијата на учениците, редовно оценување на постигањата на 
учениците и подобрување на интеракцијата помеѓу учениците и наставниците преку разновидни 
дигитални алатки. Краткиот преглед на политиката беше преведен на англиски и албански 
јазик, по што трите верзии на инфографикот беа финализирани и подготвени за да се споделат 
со пошироката јавност преку социјалните медиуми. 

✓ Две верзии на документот „Граѓанско образование во средното стручно образование - 
активности за повторување и оценување“ (на македонски и албански јазик) беа дистрибуирани 
до наставниците по граѓанско образование во насока на поддршка на нивните напори за 
квалитетно оценување на ученичките компетенции во претстојната учебна 2021/2022 година. 

 
Меѓународни консултанти - спроведување сеопфатна обука за граѓански етос во училиштата 
✓ Консултантите ги доставија сите материјали за обука што се потребни за обуката што е 

закажана во септември. Доставените материјали вклучуваат Power Point презентации, работни 
листови, потребни технички ресурси и детално сценарио на тридневната обука. Обуката е 
замислена да биде интерактивна и партиципативна, комбинирајќи физичко присуство со алатки 
за дигитална интеракција. Темите ќе опфатат: релевантни информации за финскиот образовен 
систем и филозофијата на оценување, важноста на вклучувањето, учеството на учениците и 
соработката со пошироката заедница за развој на граѓанскиот етос во училиштето, како и 
воведување и консултации за пилот-алатката за оценување на граѓанскиот етос во училиштето. 

✓ Тимот на проектот ги разгледа материјалите и им достави повратни информации на 
консултантите, по што материјалите беа финализирани и испратени на превод. Дополнително, 
продолжија логистичките подготовки за обуката (особено со оглед на новите мерки за Ковид-19 
во земјата). 
 

Подготовка на видео за фазите на спроведување ученички иницијативи 
✓ Беше финализиран концептот за дизајн за анимирано наставно видео за фазите на 

спроведување на ученички иницијативи. Текстуалниот опис на концептот беше преведен на 
сите наставни јазици во училиштата (албански, турски, српски и босански) и на англиски јазик, 
по што започна продукцијата на овие видеа. Откако видеата на сите наставни јазици ќе бидат 
финализирани, тие ќе бидат дистрибуирани до советниците од БРО и до училиштата за да 
послужат како визуелен водич за учениците и за вработените од училиштата за поефикасна 
реализација на ученичките иницијативи во претстојната учебна година.  
 

Подготовки за ученички натпревар по ученички иницијативи 
✓ По добивањето на повратни информации од вработените од МОФ, тимот на проектот подготви 

пред-финални верзии на документите за натпреварот (прашања за квиз, формулари за 
пријавување, јавен повик, итн.). Пред-финалниот сет на прашања за квизот беше преведен на 
албански и на турски јазик и прашањата беа пилотирани со ученици од Центарот за фузија на 
идеи.  Добиените повратни информации беа земени предвид, по што прашањата за квизот беа 
финализирани.   

✓ Тимот на проектот започна да работи на промотивните (на пр. комуникациски и визуелни 
материјали) и логистичките аспекти (на пр. формат на настан, избор на членови на жири, итн.) 
на натпреварот што треба да се одржи кон крајот на октомври/почетокот на ноември.   

   



 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање 

 Реновирање на училиштата 
✓ На 6 август, 2021 година, беше организирано јавно отворање на понудите за „Реконструкција на 

спортска сала“ во СУ „Свети Наум Охридски“; „Реконструкција на тоалети во централното 
училиште во Сарај и во подрачното училиште во с. Љубин “ во ОУ „Дитурија“ во Општина Сарај 
и „Реконструкција на спортска сала“ во ОУ „Фаик Коница“ во село Доброште, општина Теарце. 
Комисијата за избор во рамки на компонентата ги оцени трите градежни компании што 
доставија понуди со најниски цени за секој од овие три проекти. Тимот на проектот ја подготви 
потребната документација за одобрување на избраните градежни компании, а подготвената 
документација беше испратена за одобрување до Службеникот за склучување договори и 
спогодби во регионалната канцеларија за склучување договори на УСАИД во Косово. 
На 18 август 2021 година, градежните компании беа одобрени. 

✓ На 13 август 2021 година беа организирани состаноци пред отпочнување на градежните работи 
во ОУ „Кузман Јосифовски Питу" во општина Кисела Вода и во СУ „Арсение Јовков“ во Бутел.     

✓ На 16 август 2021 година во ОУ „Димче Ангелов Габерот", општина Демир Капија беше 
организиран состанок пред отпочнување на градежните работи со претставници на избраната 
компанија, компанијата за надзор и претставници на тимот за реновирање на училиштето за 
проектот за реновирање „Поставување на нова термо-фасада“. 

✓ На 23 август 2021 година, беа организирани состаноци пред отпочнување на градежните работи 
со претставници на избраната компанија, компанијата за надзор и претставници на тимот за 
реновирање на училиштата за „Реконструкција на спортската сала“ во ДСУ за рехабилитација и 
образование „Св. Наум Охридски“ во Скопје, „Реконструкција на тоалети во централното 
училиште во Сарај и во подрачното училиште во с. Љубин“, во основното училиште „Дитурија“ 
во општина Сарај и „Реконструкција на спортската сала“ во ОУ „Фаик Коница“ во с.  Доброште, 
општина Теарце. За време на овие состаноци, претставници на градежните компании беа 
запознаени со опсегот на работа, проектната документација и други конкретни работи поврзани 
со проектите за реновирање.  

✓ Беа потпишани меморандуми за разбирање за „Поставување нов систем за греење“ во ОУ 
„Денче Дејаноски“ во општина Маврово и Ростуше и „Поставување на нов систем за греење“ во 
ОУ „Свети Климент Охридски“ во општина Охрид, од страна на извршниот директор на МЦГО, 
Раководителот на проектот за МИМО, градоначалниците на општините и директорите на 
училиштата, така што сите чинители ги прифатија обврските за реконструкција на училиштата. 

✓ На 20 август, беа објавени барања за прибирање на понуди за избор на градежни компании за 
„Поставување на нов систем за греење“ во ОУ „Денче Дејаноски“ во општина Маврово и 
Ростуше; „Поставување на нов систем за греење“ во ОУ „Свети Климент Охридски“ во Општина 
Охрид и „Реновирање на тоалети“ во ОУ „Никола Карев“ во с. Борино, општина Крушево во два 
дневни весници, „Коха“ на албански јазик и „Нова Македонија“ на македонски јазик и на веб-
страницата на МЦГО. 

✓ На 26 август 2021 година, беше организиран технички прием за „Реконструкција на спортската 
сала“ во ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ во општина Кисела Вода. 

 


