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Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
 Информаторот за клучните постигнувања на проектот МИМО беше ажуриран и споделен на веб 

страницата на МЦГО;  
 Беа изготвени и објавени четири (4) инфографици (1, 2, 3, 4) за Упатството за методика на настава 

на далечина за основно и средно образование и Упатството за реализација на воннаставни 
активности преку платформите за учење на далечина за основно образование.  

 Беше направено интервју со Симона Петковска Илиевска, наставник по Граѓанско образование од 
ОУ „Владо Тасевски“, Скопје. Таа има реализирано многу активности преку учење на далечина со 
нејзините ученици и ги сподели нејзините искуства и совети;  

 Мапата на реновирани училишта беше ажурирана со детали во врска со училиштата коишто беа 
реновирани во 2020 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.  

 
Мониторинг и евалуација 
 Вкупно 4964 наставници – учесници на вебинарот за презентирање на Упатството за методика на 

настава од далечина дадоа повратни информации и ја оценија ефективноста на активноста. 
Вебинарот беше оценет како многу ефективен и корисен за наставниците, со просечни оценки:4.725 
(задоволство од содржината) и 4.75 (задоволство од организацијата).Тимот на проектот ги 
обработува квалитативните податоци од прашалниците за да ги процени главните научени лекции 
од вебинарите и идните потреби на наставниците во врска со нови содржини на вебинарите.  

 Пред почетокот на долгорочните воннаставни активности за меѓуетничка интеграција и младинско 
учество во рамките на училишните предметни секции и активностите во партнерство, тимот на 
Проектот спроведува првична процена на претходните искуства на учениците со слични активности, 
преференциите за идни активности, мотивацијата за учество, вклученоста во процесите на 
одлучување и перцепциите за етнички „поинаквите“. За таа цел, во текот на месец февруари беа 
спроведени вкупно седум (7) фокус групи со групи ученици кои учат на три (3) различни наставни 
јазици (македонски, албански и турски) од примерок на четири (4) основни и средни училишта (ОУ 
„Кирил и Методиј“ с. Стајковци, Гази Баба, ОУ „Гоце Делчев“ Свети Николе, СУ „Неготино“ с. 
Неготино, Врапчиште и ОУ „Јашар Беј Шкупи“ Чаир). Исто така, учениците од сите девет (9) 
училишта, кои ќе реализираат воннаставни активности во текот на годината, имаат можност да 
одговорат на е-истражувањето коешто се однесува на истите аспекти. Откако ќе се анализираат, 
резултатите ќе бидат структурирани во извештај со наоди и препораки за училиштата, со којшто тие 
ќе се информираат за потребите, очекувањата и перцепциите на учениците и на тој начин ќе им се 
овозможи соодветно да ги адаптираат претстојните активности. 

 По завршувањето на процесот на изготвување Општински стратегии за меѓуетничка интеграција во 
образованието и младинско учество во сите петнаесет (15) општини на кои проектот им обезбеди 
поддршка во текот на 2020 година, на општинските претставници и на нивните ментори им беше 
поделен е-прашалник за евалуација на процесот. Прашалникот се состоеше од прашања во врска со 
севкупното искуство со изработката и усвојувањето на Општинските стратегии за МИО и младинско 
учество, размислувања за менторскиот пристап и потенцијалните предизвици. Менторите и 
општините обезбедија релевантни повратни информации, а одговорите се анализираат и наодите ќе 
бидат презентирани во извештај и ќе бидат споделени со тимот на Проектот. 

 Прашалници за евалуација беа споделени со учесниците на: 

 Работилницата со наставници и координатори на Тимовите за училишна интеграција (ТУИ) 
од училиштата поддржани од проектот и коишто се вклучени во спроведување на 
воннаставни активности во 2021 година, со што им се овозможи да го дадат своето мислење 
за најважните знаења што ги стекнале, да ги споделат своите потреби за идна поддршка, да 
дадат совети за идни подобрувања на слични работилници и на крајот да ја оценат секоја 
реализирана сесија. Работилницата беше оценета со оценка над 4.6 (на скала од 1-5), што 
покажува дека учесниците за истата сметаат дека е доста корисна и интересна.  

 Информативната средба со претставниците од петнаесет (15) општини кои ќе работата на 
изготвување Стратегии за МИО и младинско учество во текот на 2021 година. Општинските 
претставници имаа можност да го дадат своето мислење за точките на дискусијата, да го 
наведат новостекнатото знаење и да ги споделат своите потреби за идна поддршка.  

http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Youth-Ethnic-Integration-Project-infografik-MK_new_update.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Infographic-1-MK.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Infographic-2-MK.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Infographic-3-MK.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Infographic-4-MK.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/intervju-so-simona-petkovska-ilievska-inovativnosta-lezi-vo-site-nas-treba-samo-malku-da-ja-izvadime-na-povrsina/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=150SQVbFxdTRu9NcmytUg6hVQaxAI90cB&ll=41.613724445589995%2C21.452840755808893&z=9


 

 

Извештаите за двете активности ќе бидат подготвени и споделени со тимот на Проектот со што ќе се 
осигури континуирано подобрување на квалитетот на претстојните активности.  
 
Центар за фузија на идеи 
 Тимот на Проектот подготви детална годишна програма за активностите во рамките на Центарот за 

фузија на идеи. Документот содржи сеопфатен преглед на: претстојните активности за градење на 
капацитетите, настани со гости – инспиративни говорници, процесот на реализација на идеите за 
позитивни промени во рамките на училиштата/заедниците и настани на Центарот за фузија на идеи 
со претставници на клучните образовни институции и општински претставници.  

 Членовите на Центарот за фузија на идеи имаа можност дополнително да ја развијат својата 
креативност преки онлајн работилница за поттикнување на креативно размислување која се одржа 
на платформата Zoom. Во текот на работилницата, учениците дознаа за теоријата на креативно 
размислување и за важноста на размената на идеи и за спроведувањето на процесот со цел да се 
дојде до идеално решение. Тоа обезбеди основа за претстојниот ангажман на учениците во 
следниот месец, бидејќи тие се поттикнуваат да размислуваат и слободно да разменуваат идеи за 
иновативни решенија кои на крајот ќе придонесат за позитивни промени во рамките на нивните 
училишта/заедници.  

 Беа одржани редовни состаноци на Центарот за фузија на идеи со интерниот тим на ЦФИ за да се 
споделат информации за претстојните активности и да се даде можност за да се разменат мислења 
за активностите кои беа спроведени досега.   

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

  

Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
 На 25 февруари 2021 година, тимот на проектот организираше онлајн информативна средба со 

претставниците на новоизбраните 15 општини: Богданци, Битола, Василево, Дебар, Маврово и 
Ростуше, Дојран, Желино, Карпош, Кисела Вода, Кичево, Студеничани, Радовиш, Чашка, Штип и 
Шуто Оризари, кои треба да бидат вклучени во процесот на изготвување и усвојување на 
општинските политики и стратегии за меѓуетничка интеграција и младинско учество во 2021 година. 
Општините беа избрани според следните критериуми: регионална застапеност, рурални/урбани 
области и општини со еден или повеќе официјални јазици, претходна иницијатива и соработка со 
Проектот. Во текот на средбата се дискутираше за улогата на општините во креирањето на 
општинските политики. Исто така, за време на сесијата за колегијално споделување на искуствата, 
тие работеа заедно со претставници од општините кои во 2020 година изготвија и усвоија стратегии 
за МИО и младинско учество и со претставник од менторите кој што обезбеди поддршка за овој 
процес, при што ги споделија и ги разменија нивните искуства за решавање на проблемите кои се 
појавија како резултат на КОВИД-19 и начинот на работа од далечина. Оваа средба им овозможи на 
учесниците да ги унапредат своите вештини за креирање политики и стратегии во нивните општини 
и за обезбедување поддршка на училиштата за реализација на заеднички ученички активности и 
младински иницијативи. Во претстојниот период, менторите на проектот ќе ги координираат и ќе им 
помогнат на претставниците на општините одговорни за образование во процесот на изготвување и 
усвојување на Политиките за меѓуетничка интеграција на општинско ниво. Исто така, во Акциониот 
план кој е дел од Стратегијата ќе се вклучат конкретни буџетски ставки за да се мобилизираат 
ресурси, наменети да им се помогне на училиштата во реализацијата на заедничките ученички 
активности и младински иницијативи.    
 

Партнерство со општините за ангажирање на младите да водат преку сопствен пример (младински 
акции) во 2021 година 
 Продолжи соработката со општините кои изготвија и усвоија општински стратегии за МИО и 

граѓанско учество во 2020 година. На 10 февруари 2021 година претставници од Ресен, Аеродром, 
Сарај, Чаир, Берово, Старо Нагоричане, Босилово, Боговиње, Гази Баба, Виница, Неготино, Центар, 
Охрид, Кочани и Ѓорче Петров присуствуваа на онлајн средба организирана од тимот на проектот. 
Целта беше овие општини да се вклучат во процесот на реализација на младински акции во текот на 
оваа година и да им се овозможи да ги стават во пракса нивните усвоени стратегии и акциони 
планови. Учесниците се запознаа со улогата на општината во поддршката на училиштата за 
реализација на активностите со кои се промовираат меѓуетнички и граѓански вредности преку 
младински иницијативи, начинот на планирање и реализирање на младинските иницијативи, како и 
чекорите за зајакнување на капацитетите на младите за организирање младински иницијативи. Исто 
така, беше дискутирано за можноста за ангажирање на бизнис секторот во поддршката на 
младинските иницијативи. Во претстојниот период, тимот на проектот во партнерство со 
Младинскиот образовен форум (МОФ) и претставниците на општините одговорни за образование ќе 
го координираат процесот на организирање и реализирање младински акции во секоја од овие 
општини. Реализацијата на младинските акции во текот на 2021 година се очекува да биде 
комбинирана (онлајн и со физичко присуство). Онлајн, и кога околностите тоа го дозволуваат, со 
физичко присуство, на учениците од овие општини ќе им биде обезбедена поддршка при 
дефинирањето и презентирањето на нивните приоритети пред надлежните во општината, како и при 
спроведувањето на нивните иницијативи.   
 



 

 

Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример (финализирање на младинските акции од 2020 
година) 
 Беа организирани состаноци помеѓу претставници од општините Прилеп и Врапчиште и учениците 

за застапување и претставување на нивите интереси.  

 На 17 февруари 2021 година учениците од СУ „Орде Чопела“, СУ „Кузман Ј. Питу“ и СУ 
„Мирче Ацев“ учествуваа на онлајн состанок со претставник од општина Прилеп на кој го 
презентираа нивното учество во целокупниот процес, писмото за застапување на интересите 
и детално разговараа за нивните иницијативи/приоритети. Претставникот од општината 
одговорен за образование го изрази интересот на општината да обезбеди поддршка за 
спроведувањето на ваквите младински приоритети, а врз основа на приоритетите на 
учениците, главниот фокус на младинската акција ќе биде ставен на адаптација и уредување 
на јавна површина што ќе служи како парк за домашни миленици. Уште еден јавен простор 
во близина ќе биде разубавен и уреден за рекреација и дружење на младите.  

 На 22 февруари 2021 година, учениците од основните училишта „Врапчиште“ и „Сали Лиси“ 
с. Добридол и од средното училиште „Неготино“ успешно ги застапуваа и претставија своите 
приоритети/иницијативи пред претставникот на општина Врапчиште. Како резултат на тоа, ќе 
се организира еко-акција по повод Меѓународниот ден на шумите.  

Досега, проектот во партнерство со МОФ успеа да ги дефинира младинските приоритети во сите 
десет (10) општини и да организира состаноци за застапување на интересите помеѓу учениците и 
општините во девет (9) (од вкупно 10) општини. 

 Со цел да се спроведат интервенциите дефинирани како приоритети на учениците или како 
младински акции, тимот на проектот ја продолжи комуникацијата со претставниците од општините 
Долнени и Велес. Беа организирани онлајн координативни состаноци на кои заеднички беа утврдени 
преостанатите чекори во врска со интервенциите или со спроведувањето на младинските акции во 
овие општини.  

 Исто така беше организиран состанок за координација со лично присуство на претставниците од 
општина Тетово. Целта на состанокот беше да се дискутираат деталите во врска со спроведувањето 
на младинската акција во оваа општина. Покрај тоа, беа посетени потенцијални локации за 
спроведување на младинската акција. Потоа, проектот ја поддржа општината при презентирањето 
на предложените локации за интервенција пред учениците и двете страни преговараа за 
најсоодветната локација. Следниот чекор ќе биде реализација на младинската акција во оваа 
општина.  

 Во тек е процесот на собирање материјали (фотографии пред-потоа, кратки видео пораки) од 
учениците во општините каде што младинските акции (Струга и Свети Николе) се веќе завршени. 
Беше надграден концептот за онлајн младинска кампања #Јас придонесов, така што покрај 
објавувањето фотографии што се направени од учениците-учесници, за секоја општина ќе се 
подготви и видео. Ова видео ќе биде составено од кратки видео-записи обезбедени од учениците - 
учесници во кои тие ги искажуваат своите мислења и перцепции за нивниот придонес во 
унапредувањето на нивните локални заедници. 
 

Долгорочни воннаставни активности во училиштата 
 На 16  и 18 февруари 2021 година, беше организирана дводневна онлајн обука за градење на 

капацитетите со избраните училишта за реализација на долгорочни воннаставни активности од 
далечина во 2021 година (во предметни секции и во партнерство), врз основа на Упатството за 
реализација на воннаставни активности во училиштата од далечина и Упатството за 
реализација на предметните секции од далечина. На обуката присуствуваа 23 наставници и 
координатори на ТУИ од девет (9) избрани основни и средни училишта, каде се здобија со 
дополнително знаење и ги подобрија нивните вештини за користење дигитални алатки во процесот 
на реализација на воннаставни активности со учениците. Обуката се состоеше од неколку сесии:  

 Во текот на првиот ден беа обезбедени технички упатства за реализација на воннаставни 
активности  преку Националната платформа за учење на далечина, како и упатства за 
синхрони и асинхорни активности. Дополнително, на учесниците им беа презентирани сите 
достапни алатки во рамките на Националната платформа за учење на далечина. 

 Во текот на вториот ден, фасилитаторите презентираа активности за воспоставување на 
добра комуникација и соработка помеѓу учениците, како и активности за поттикнување 
интерес и одржување на мотивацијата кај учениците. Понатаму, училиштата се запознаа со 
административната процедура за регулирање на плаќањата поврзани со искористување на 
поддршката овозможена преку проектот.  

 Во претстојниот период, училиштата ќе осмислат активности со учениците и ќе ги подготват 
апликациите. Откако апликациите ќе бидат разгледани и одобрени од тимот на проектот, 
училиштата ќе започнат со спроведување на планираните активности. Долгорочните воннаставни 
активности на ниво на училиште и заедница имаат клучна улога во процесот на поттикнување на 
меѓуетничката кохезија и младинско учество. Преку овие активности се создаваат услови за 
учениците со различна етничка припадност да имаат продолжена интеракција, често да се 
среќаваат, подобро да се запознаат, да учат и да работат заедно, да негуваат меѓусебна 
комуникација и да создаваат пријателства. 

  



 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Поттикнување граѓански етос во училиштата  
 Во текот на февруари, 19 советниците од БРО реализираа 28 работилници за реализирање на 

ученички граѓански иницијативи на далечина. Советниците споделија информации од Упатството за 
реализација на воннаставни активности на далечина, а училиштата споделија информации за 
нивните искуства со организирање на ученички иницијативи на далечина. Со ова се заокружи 
процесот на информирање на сите 240 училишта од фаза 1 и фаза 2 за изготвеното Упатство. 
Советниците доставија извештаи за реализираните работилници и за потенцијалните добри 
примери што беа презентирани од училиштата. 

 Тимот на проектот од далечина присуствуваше на три Отворени денови за Граѓанско образование 
што беа организирани од две училишта во Битола и едно училиште во Скопје, преку Националната 
платформа за учење на далечина.  

 По завршувањето на ревизијата на Алатката за оценување на граѓанскиот етос во училиштата 
(којашто беше изготвена од меѓународни консултанти), тимот на проектот организираше два онлајн 
состаноци со 5 советници од БРО кои беа назначени да учествуваат во пилотирањето на Алатката 
за оценување. За време на состаноците, беше дискутирана пред-финалната верзија на 
инструментот и беа избрани 10 училишта од 4 општини за пилотирање. Тимот исто така ги договори 
следните чекори во процесот на пилотирање и претстојните рокови (пилотирањето треба да се 
финализира до крајот на март 2021 година) и започна со подготовка на листа на релевантни извори 
на информации, потребни за секој индикатор во Алатката за оценување. 

 
Набљудување на часовите по граѓанско образование 
 Назначените советници од БРО (вкупно 15) добија детални насоки и информации за виртуелно 

набљудување на часовите по Граѓанско образование од далечина што е планирано да се реализира 
во февруари - мај 2021 година, како и ревидиран образец за набљудување и извештај што е 
прилагоден на наставата и учењето од далечина, во согласност со Упатството за методика на 
настава од далечина.  
 

Упатства за методика на настава од далечина, за воннаставни активности од далечина и за училишни 
секции од далечина 
 Беше финализиран дизајнот на четири инфографици на македонски, албански и англиски јазик. 

Инфографиците, кои ги содржат клучните информации од Упатствата, ќе бидат споделени со 
наставниците и поставени на веб-страницата на БРО. 

 
Граѓанско образование во средните училишта 
 Тимот на проектот работеше на ревидирање на материјалите со задачи за оценување на 

содржините по граѓанско образование во средните училишта. Задачите за оценување ќе 
претставуваат дел од наставните материјали за граѓанско образование за средните училишта 
заедно со Упатството за наставниците.  До овој момент ревидирани се 10 задачи за оценување за 
сите 5 модули. 

 Преводот на турски јазик на модулите 1-3 на Упатството за наставници беше разгледан и ревидиран 
во однос на термините и концептите.  

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање 

  

Реновирање на училиштата 
 Тимот на компонентата организираше технички прием на завршените активности за реконструкција 

на спортската сала, поставување на нови прозорци, врати и подови во основното училиште 
„Христијан Тодоровски Карпош“ во селото Драгоманце, општина Старо Нагоричане во присуство на 
претставници на изведувачот, надзорот, директорот на училиштето и општината. 

 До рокот за поднесување на апликации за избор на 12 училишта за четвртата година од проектот, 
добиени се апликации од 80 основни и 19 средни училишта од 47 општини, од 5 средни училишта од 
Град Скопје и 2 државни средни училишта, и тоа, во електронска и во печатена форма. Добиени се 
апликации од вкупно 106 училишта. Апликациите беа администрирани од страна на тимот на 
компонентата и беа доставени за евалуација до членовите на работната група од компонентите. 

 Тимот на проектот продолжува да работи на собирање на потребната документација за 
евидентирање на уделот на училиштата и општините во трошоците за реновирање (финансиски или 
во работна рака) за оние училишта каде што процесот на реновирање е завршен. 

 


