
 

 

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието   

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - декември 2021 
 
 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
✓ Беше креирано и објавено видеo со професорот Куштрим Ахмети од Државниот универзитет 

во Тетово за новата студиска програма по Граѓанско образование на универзитетот. 
Граѓанското образование станува дел од програмите за високо образование во земјата како 
посебна програма и идните наставници по Граѓанско образование ќе имаат можност да го 
изучуваат конкретно, а не само како теми интегрирани во други програми. 

✓ Беше креирано и објавено промотивно видеo со искуства на ученици, наставници, 
координатори на Тимовите за училишна интеграција (ТУИ) и директори на училишта од 
спроведувањето заеднички наставни часови. Видеото беше презентирано за време на 
настанот за промовирање на Упатството за организирање заеднички наставни часови.  

✓ Проектот учествува во промотивната кампања на УСАИД Северна Македонија на социјалните 
медиуми во која се истакнати постигнувањата на проектите во 2021 година.  

✓ 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. Беше изготвен медиумски 
информатор којшто беше споделен со сите медиуми.   

 

Мониторинг и евалуација  
✓ За да се соберат квантитативни и квалитативни податоци за искуствата на корисниците на 

МИМО со активностите на проектот, беа подготвени електронски прашалници и прашалници 
за фокус групи. Беа спроведени вкупно осум (8) фокус групи со ученици во врска со нивното 
севкупно искуство со училишните секции и активностите во партнерство. Исто така, беа 
пополнети прашалници од страна на 135 ученици и 33 наставници. Во тек е спроведувањето 
на анализи, а наодите ќе бидат вклучени во Годишниот извештај за перцепциите, мислењата 
и искуствата на корисниците на МИМО.  

✓ Клучните наоди од истражувањето во врска со искуствата на наставниците и учениците со 
заедничките наставни часови беа споделени за време на настанот за промовирање на 
Упатството за организирање заеднички наставни часови. Презентацијата содржеше 
квалитативни и квантитативни податоци собрани преку е-прашалниците и фокус групите 
спроведени на крајот од учебната 2020/2021 година.  

✓ Беше спроведена евалуација на работилницата за јакнење на капацитетите на членовите на 
КМИО МОН за анализирање податоци и изготвување извештаи. Учесниците имаа можност да 
споделат за своето искуство од работилницата и за стекнатите знаење, како и за потребите 
од идна поддршка.  
 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Членовите на ЦФИ учествуваа на две онлајн средби во текот на месецот. На 3 декември 2021 

година, учениците работеа заедно на подготовка на презентација за демонстрирање на 
идејата на која работеа. Тие дискутираа за клучните точки и подготвија нацрт документ во кој 
се опишани нивните севкупни постигнувања и нивната идеја којашто ќе придонесе за 
позитивни промени за учениците ширум земјата. Освен тоа, на 22 декември 2021 година,  
учениците беа дел од онлајн работилница за комуникациски вештини и јавно говорење, преку 
практични вежби и групна работа.  

 
 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 
Министерството за образование и наука  (КМИО МОН) 
✓ МИМО продолжи да ја поддржува Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието 

при МОН (КМИО МОН) во насока на унапредување на спроведувањето активности за 
меѓуетничкa интеграција во училиштата и заедниците. Оттука, по ревидирањето и 

https://youtu.be/fuIA7uUB2oM
https://youtu.be/BmB0wdnfDSo
https://preview.mailerlite.com/a5h6o0w3u0
https://preview.mailerlite.com/a5h6o0w3u0


 

 

префрлањето на прашалникот за Планот за мерење на постигнувањата (ПМП) за учебната 
2020/2021 година во апликацијата MS Forms, како дел од Националната платформа за учење 
на далечина, КМИО МОН го проследи прашалникот до сите основни и средни училишта во 
РСМ. Оваа година, вкупно 254 училишта го пополнија прашалникот.  

✓ Потоа, на 23-24 декември 2021 година, проектот во соработка со ОБСЕ организираше 
дводневна работилница за членовите на КМИО МОН за обработка на податоците собрани 
преку прашалникот за ПМП. За време на работилницата се изградија капацитетите на КМИО 
МОН и нејзините членови беа информирани за начинот на спроведување истражување, за 
различни методологии на истражување и за користење Excel при обработката на податоците 
од истражувањето. Потоа, членовите работеа во групи и со поддршка на фасилитаторот 
практично ги анализираа добиените податоци од спроведеното електронско истражување со 
училиштата во врска со реализацијата на активности за МИО во учебната 2020/2021 година и 
подготвија пред-финална верзија на извештајот за ПМП.  

✓ Исто така, на 3 декември 2021 година беше затворен повикот на КМИО МОН за финансиска 
поддршка за училиштата за реализација на заедничките ученички активности. Вкупно 154 
основни и средни училишта аплицираа за грант. Во претстојниот период, КМИО МОН ќе 
спроведе процес на избор на 95 училишта (70 основни и 25 средни) за коишто ќе се одобри да 
добијат грант од Министерството за образование и наука.  

 

Стандарди за Интеркултурни компетенции во образованието (ИКО) за средно образование   
✓ Работната група за подготовка на Стандарди за ИКО за средно образование работеше на 

понатамошната доработка на доделените делови од документот за кои се дискутираше и кои 
беа ревидирани на работната средба одржана онлајн на 21 декември 2021 година. Сите 
членови на работната група дадоа повратни информации за материјалите/содржината и беше 
подготвен финалниот нацрт-документ. Потоа Стандардите за ИКО беа проследени до 
проектот и партнерите/чинителите од институциите за коментари, односно до МОН, КМИО 
МОН, БРО, ЦСОО, ДПИ, владиното тело одговорно за спроведување на Националната 
стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот, ОБСЕ, Институтот 
Отворено општество, Нансен дијалог и др. По вклучувањето на добиените повратни 
информации, БРО и ЦСОО заеднички го предложија и го доставија документот до МОН за 
негово усвојување.  

 

Упатство за организирање заеднички наставни часови 
✓ На 17 декември 2021 година, тимот на проектот во партнерство со ОБСЕ организираше 

настан за промоција на Упатството за организирање заеднички наставни часови. Ова 
Упатство содржи упатства за спроведување заеднички наставни часови со ученици коишто 
учат на различни наставни јазици и е подготвено врз основа на искуствата од нивното 
спроведување. Оваа активност е резултат на заедничките напори и партнерството помеѓу 
проектите на МЦГО, односно Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во 
образованието и проектот на Детската фондација Песталоци за јакнење на мултиетничката 
соработка во општините и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, во соработка со МОН, КМИО МОН, 
БРО, ЦСОО и Градот Скопје. На настанот присуствуваа претставници од овие институции, 
како и претставници од училиштата-имплементатори на заедничките наставни часови, 
координаторите на ТУИ, директорите на училиштата и други релевантни чинители. На 
настанот присуствуваа и свое излагање дадоа министерката за образование и наука, Мила 
Царовска, шефот на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Клеменс Која, градоначалничката на 
Градот Скопје, Данела Арсовска, и претставникот на Канцеларијата на УСАИД во Северна 
Македонија, Енид Нунез. За време на настанот беше презентирано кратко видео со 
искуствата на раководствата на училиштата, стручните служби на училиштата, 
координаторите на ТУИ, наставниците и учениците од реализацијата на заедничките наставни 
часови, како и наоди од активностите за мониторинг и евалуација.  

✓ Во учебната година 2021/2022, проектот поддржува осум средни училишта од Градот Скопје: 
„Арсени Јовков“, „Здравко Цветковски“, „Браќа Миладиновци“, „Боро Петрушевски“, „Димитар 
Влахов“, „Јосип Броз Тито“, „Владо Тасевски“ и „Панче Караѓозов“ при спроведувањето 
заеднички часови со повеќе од 700 ученици и 54 наставници. Овие активности ја подобруваат 
меѓуетничката соработка и кохезија кај учениците и ги зајакнуваат нивните граѓански и 
демократски вредности. Како резултат на тоа, до крајот на декември или ова полугодие беа 
реализирани 588 заеднички наставни часови по различни предмети (од стручно и општо 
образование). 

 

Партнерство со клучните образовни институции  
✓ За целите на понатамошно зголемување на одржливоста на спроведувањето заеднички 

наставни часови во училиштата, проектот работи на подготовка на онлајн алатка/обука за 
наставниците-реализатори, којашто се базира на Упатството за организирање заеднички 
наставни часови. Откако беа подготвени структурата, сесиите и дизајнот на онлајн обуката во 
текот на изминатиот период, проектот продолжи со активностите за креирање на содржините. 
Во текот на овој месец, од страна на надворешни консултанти на проектот беше изготвена и 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/promovirano-upatstvo-za-organiziranje-na-zaednicki-nastavni-casovi/


 

 

доставена до проектниот тим нацрт верзијата на првите две сесии, односно 1) образовни 
политики коишто го поддржуваат спроведувањето на заеднички наставни часови и 
придобивките од нивната реализација и 2) поддршка од образовните институции, и училишни 
активности за спроведување заеднички наставни часови. По финализирањето, онлајн 
алатката/обуката ќе биде ставена на платформата на Бирото за развој на образованието 
(БРО) за онлајн професионален развој на наставниците. 

 

 Спроведување младински акции во општините вклучени во процесот во 2021 година 
✓ Проектниот тим го продолжи процесот на организирање младински акции во 15-те нови 

општини (Берово, Старо Нагоричане, Босилово, Боговиње, Виница, Неготино, Охрид, Кочани, 
Ресен, Аеродром, Сарај, Чаир, Гази Баба, Центар и Ѓорче Петров) со иготвени и одобрени 
локални стратегии за МИО и младински ангажман во 2020 година. Во тој контекст, беа 
реализирани следните активности: 

→ Општините Берово и Неготино реализираа интервенции, т.е. младински акции 
предложени и иницирани од страна на учениците. Како резултат на соработката и 
заедничките напори помеѓу проектот, Општина Берово и Младинскиот образовен форум 
(МОФ), по должината на градскиот кеј беше поставена нова урбана опрема (односно, 
клупи и корпи за отпадоци). Со младинската акција во Општина Неготино, која беше 
реализирана во координација со Јавното комунално претпријатие и Општинската 
служба за урбанизам се постави нова урбана опрема и беа направени поправки на 
постојната урбана опрема во градскиот парк во близина на спортската сала. Поради 
тековната ситуација и насоките, и двете младински акции беа реализирани без физичко 
присуство на учениците. Сепак, учениците ќе дадат свој придонес по пат на испраќање 
коментари, како и фотографии од состојбата пред и потоа, коишто ќе бидат објавени 
под хаштагот #IContributed (Јас придонесов).  

→ Младински акции исто така беа реализирани и во општините Охрид и Боговиње. И во 
двете општини, учениците од училиштата предложија да се формираат младински 
клубови/центри во нивната заедница. За таа цел, беше извршена набавка на потребна 
опрема и материјали, а промоцијата ќе се одржи во текот на претстојниот период. 

→ Беше организирана онлајн средба за претставување и застапување со учениците и 
претставниците од Општина Сарај. Учениците од три (3) основни училишта: „Прпарими“, 
„Дитуриа“ и „Бајрам Шабани“ учествуваа на онлајн средба за застапување и ги 
презентираа своите идеи и приоритети за подобрување на локалната заедница пред 
Градоначалникот на општината. Како резултат на тоа, во претстојниот период, во 
Општина Сарај ќе бидат реализирани младински акции. До сега, проектот успеа да ги 
дефинира младинските приоритети во сите 15 општини и да организира средби за 
застапување помеѓу учениците и општинските претставници во 14 од вкупно 15-те 
општини (Кочани, Виница, Неготино, Старо Нагоричане, Берово, Охрид, Боговиње, 
Ресен, Чаир, Гази Баба, Аеродром, Центар, Сарај и Ѓорче Петров).  

 

✓ Во партнерство со МОФ, проектот исто така реализираше и координативни активности, и тоа: 

→ Од страна на проектниот тим беа реализирани координативни средби со лично 
присуство со претставници од Општина Аеродром и Општина Центар, со цел 
дискутирање на деталите за спроведувањето младински иницијативи и интервенции во 
овие општини.  

→ Исто така, проектниот тим организираше и координативни средби со лично присуство со 
ново-избраните градоначалници на општините Кочани и Гази Баба. Градоначалниците 
беа запознаени со целите и реализираните активности на проектот, претстојните 
планови и активности, како и идните чекори коишто ќе водат кон спроведување на 
предложените младински иницијативи во овие општини.  

→ Потоа, на 22 декември 2021 година беше организирана посета на предложената 
локација за младински клуб во Општина Гази Баба. Проектот и општинските 
претставници се координираа за претстојните активности, за уделот во трошоците и за 
интервенциите коишто беа предложени од учениците. Понатаму, заеднички беше 
утврдена динамиката и временската рамка за спроведувањето на предложената 
младинска иницијатива. 

 

✓ Проектот продолжи со документирање на уделот во трошоците на општините коишто имаат 
спроведено младински акции. Во однос на општините вклучени во процесот во 2021 година, 
овој месец беше документиран уделот на Општина Виница во износ од 14,29% од вкупната 
инвестиција. До сега, проектот има документирано удел во трошоците за девет (9) од 10-те 
општини вклучени во процесот во 2020 година (во износ од 71,72% од вкупната инвестиција) 
и за една (1) од 15-те општини вклучени во процесот во 2021 година (во износ од 14,29% од 
вкупната инвестиција). 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Ученички иницијативи во основните училишта 
✓ 90 основни училишта вклучени во третата фаза ги завршија активностите од ученичките 

иницијативи и организираа Отворен ден за граѓанско образование, додека некои училишта 
најавија дека ќе продолжат со активностите сѐ до крајот на учебната година. Проектниот тим 
посети 12 Отворени денови за граѓанско образование. Активностите беа разновидни и 
опфаќаа: работилници за спречување врсничко насилство и сајбер-насилство; работилници 
за справување со стереотипите; разубавување на училишниот двор со дрвја и клупи; 
хуманитарна акција за поддршка на социјално загрозени семејства; подигнување на свеста за 
сообраќајната безбедност; чистење на училишните простории; подигнување на свеста за 
заштитата на животната средина и градењето емпатија и др.  

✓ Советниците од БРО, коишто беа назначени за ментори во училиштата од фаза 3, ги посетија 
промотивните активности и известуваа за постигнувањата. 

✓ По завршувањето на своите активностите, училиштата ги пополнуваат прашалниците за 
евалуација. Во моментов прашалници имаат пополнето 150 наставници и советници и 200 
ученици. 

✓ Охрабрувачки показател е што голем број училишта од фаза 1 и фаза 2 продолжуваат со 
активностите, без надворешно следење и поддршка. Советниците од БРО добиваат 
информации од овие училишта, како и редовни покани да учествуваат во активностите. 
Покрај тоа, одредени  училишта, исто така, ги пополнуваат прашалниците за евалуација 
преку кои известуваат за нивните постигнувања. 

 

Ученички иницијативи во средните стручни училишта 
✓ Менторите за граѓански иницијативи во средните стручни училишта континуирано работеа со 

училишните тимови при планирањето на промотивните активности за ученичките иницијативи 
и известуваа за напредокот до проектниот тим.  

✓ Беше одржана една онлајн средба со менторите за ученички иницијативи во средните 
стручни училишта на која се разговараше за напредокот на училиштата и се разјаснуваа 
различни прашања коишто се однесуваат на процесот на финализирање и промовирање на 
спроведените активности во рамките на иницијативите.  

✓ Поголемиот дел од средните училишта ги завршија и ги презентираа своите активности во 
текот на овој месец, додека пак проектниот тим посети осум (8) Отворени денови за граѓанско 
образование. Дел од активностите вклучуваа: застапување за нови канти за отпадоци во 
училиштето; кампања за подигнување на јавната свест и ученички презентации за прашања 
поврзани со врсничко насилство, употреба на алкохол и тутун; хуманитарна акција за 
собирање средства за семејства погодени од Ковид; работилници за човекови права; дебата 
за подобрување на оценувањето во училиштата; кампањи против употребата на пластични 
кеси; изградба на интерактивен парк за миленичиња и сл.   

✓ Останатите училишта ќе ги организираат Отворените денови за граѓанско образование во 
јануари 2022 година. Училиштата коишто ги завршија активностите продолжија со 
пополнување на прашалниците за евалуација во алатката Survey Monkey и за сега, 
прашалници имаат пополнето 102 ученика и 40  претставници од училишните стручни 
служби/ментори. 

 

Ученички натпревар по ученички иницијативи 
✓ Материјалите потребни за ученичките иницијативи им беа доставени на трите основни 

училишта коишто победија на натпреварот. Училиштата „Блаже Конески“ од Прилеп и 
„Прпарими“ од Гостивар добија техничка опрема (лаптоп и ЛЦД проектор) и започнаа со 
своите иницијативи „Училишен блог за ученици“ и „Ученичка лабораторија за идеи“. 
Училиштето „Гоце Делчев“ од Неготино доби зимзелени дрвја, цвеќиња и саксии, а во текот 
на месецот спроведе и дел од ученичката акција којашто вклучуваше засадување зимзелени 
дрвја и цвеќиња во новоизградениот дел од училишниот двор. 

 

Подобрување на наставата и учењето на граѓанско образование  
✓ Во текот на оваа недела беа спроведени единаесет (11) набљудувања на часовите (во 

Скопје, Гостивар и Куманово), каде беше забележана успешна реализација на новата 
наставна програма за граѓанско образование и соодветна употреба на материјалите за 
настава и учење (Прирачник за наставници).  

✓ Највисоко оценети индикатори при набљудувањата се воспоставената добра атмосфера во 
училницата и почитувањето на потребите на секој ученик, додека пак процесот на оценување 
на учениците, а особено формативното оценување, се аспекти кои треба да се подобрат. 

 



 

 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ Тимот на проектот (вработените во МЦГО и МОФ) даде повратни информации за првата 

нацрт-верзија на е-обуката за поттикнување граѓанскиот етос преку ученички 
иницијативи, а потоа се состана за да разговара за предложените содржини на е-обуката за 
граѓански етос, коишто потоа беа интегрирани во една целина. Врз основа на предлозите, се 
изготви пред-финална верзија на обуката којашто беше предмет на консултации со БРО пред 
да биде одобрена. Обуката вклучува три сесии: (1) Граѓански етос во училиштата, (2) 
Демократски практики во училиштата и (3) Учество на учениците, каде што е вклучена и 
темата за ученички иницијативи. Секоја сесија завршува со 8-10 прашања со повеќе понудени 
одговори на кои треба да се одговори со точност од најмалку 70% за да може да се продолжи 
со следната сесија. 

✓ Тимот на проектот работеше на Методологијата за оценување на граѓанскиот етос во 
училиштата преку дефинирање на дескриптори за индикаторите во алатката за оценување и 
инструментите за оценување наменети за вклучените субјекти (ученици, наставници, 
родители). Оваа активност ќе биде финализирана на почетокот од следната недела. 

 
 
 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ На 1 декември 2021 година беше организиран состанок на работната група од компонента 3. 

Како резултат на посебни дискусии за секое од рангираните училишта со поднесена 
апликација за повикот за пријавување за 2020-2021 година, беше усвоена листата на избрани 
училишта. Усвоената листа содржи 12 училишта коишто ќе бидат вклучени во работата на 
компонентата 3 во фаза 5. Записникот од состанокот заедно со листата од 12 училишта за 
реновирање во фаза 5 се одобрени од УСАИД и објавени на веб-страницата: 
http://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/rezultati-2022/. Известувања за изборот беа доставени до 
избраните училишта и општини по електронска пошта, додека пак тимот на компонентата ги 
контактираше во врска со активностите кои следат. 

✓ Тимот на проектот организираше технички приеми за „Замена на внатрешна столарија и 
влезна врата“ во ОУ „Браќа Миладиновци“ – Општина Пробиштип и „Реновирање тоалети“ во 
подрачното основно училиште „Никола Карев“ во с. Борино – Општина Крушево, додека пак 
директорите на училиштата и извршниот директор на МЦГО потпишаа договори за донација. 

✓ Реновирањето на подрачното основно училиште „Никола Карев“ во с. Борино – Општина 
Крушево редовно се следи од страна на претставник на тимот на проектот и надворешен 
консултант којшто е задолжен за снимање на процесот на реновирање на училиштето и за 
подготовка на видео од снимениот материјал. Видеото треба да го прикаже целиот процес на 
реновирање на училиштето.  

✓ Исто така, најповолните понудувачи започнаа со дистрибуција на алати и опрема за 
одржување на училиштата. Во претстојниот период ќе бидат доставени алатите за одржување 
на училиштата коишто се реновирани во четвртата проектна година. 

✓ Продолжува процесот на евидентирање/прибирање на потребната документација за уделот 
на училиштата и општините во трошоците за реновирање (финансиски или во работна рака) 
за училиштата од четвртата проектна година во кои процесот на реновирање е завршен. Овој 
месец е документиран дополнителен удел во трошоците од страна на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ од Охрид во износ од 12,39% од вкупната инвестиција, којшто заедно со уделот од 
општината документиран во октомври, изнесува 26,76% од вкупната инвестиција. Досега, 
документацијата за уделот во трошоците коишто произлегуваат од активностите за 
реновирање е комплетирана за пет (5) од вкупно 12-те училишта и општини од четвртата 
проектна година и изнесува 40,36% од вкупната инвестиција. 

   


