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Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
 На веб страницата на МЦГО и на YouTube каналот беа објавени четири (4) промотивни видеа за 

планирањето и за спроведувањето на младинските акции во Долнени, Врапчиште, Кавадарци и 
Виница кои беа споделени и со релевантните чинители. 

 Во процес на изработка се четири (4) промотивни видеа за младинските акции во Тетово, Прилеп, 
Кочани и Берово. Тие ќе бидат објавени во претстојниот период. 

 Беше направено интервју со Лина Христовска, ученичка во основното училиште „Гоце Делчев“ во 
Битола, која е дел од Центарот за фузија на идеи уште од самиот почеток и истото беше објавено 
на веб страницата на МЦГО. 

 Избрани наставници, ученици и координатори на Тимовите за училишна интеграција  (ТУИ), кои беа 
вклучени во активностите на проектот, беа избрани за херои на демократијата од страна на 
УСАИД. Тие ќе учествуваат во повеќе видеа кои ќе бидат снимени и објавени со цел да се истакнат 
залагањата на младите за унапредување на демократијата и подобрување на заедницата.  

 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 изминатиот месец беше изготвена методологија за финална евалуација на проектот. По 

изготвувањето на инструментите за истражување, беа спроведени конкретни активности за 
собирање на  квалитативни  податоци.   

 Во текот на декември 2021 година, учениците и наставниците коишто беа вклучени во долгорочни 
воннаставни активности има можност да дадат повратни информации во врска со нивните искуства. 
Квантитативните и квалитативните податоци собрани преку електронски прашалници и онлајн 
фокус групи беа анализирани и  извештајот е во процес на изработка.  
 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
 Дигиталната брошура со информации за иницијативите на Центарот за фузија на идеи е во 

финална фаза од процесот на изработка. Брошурата содржи резимеа на една страница за 
младинските иницијативи спроведени од учениците во рамките на Центарот за фузија на идеи и 
една заеднички развиена идеја од учениците. Собраните материјали од учениците содржат 
информации за позитивните промени, како и за научените лекции од процесот. Освен тоа, 
брошурата содржи и видео извадоци од реализираните средби, активностите за размена на идеи, 
работилници и сл. Овој продукт ќе се користи за промовирање на активностите на ЦФИ и за 
презентирање на идеите и достигнувањата на учениците.  

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

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

Стандардите за ИКО за основно образование. Следува подготовката на  графичкиот дизајн за 
Стандардите за ИКО за средно образование, а претходно за таа цел беше финализиран преводот 
на документот на албански јазик.  

 

Општински политики за меѓуетничка интеграција во образованието и младински граѓански ангажман 
 Тимот на проектот ја продолжи комуникацијата и координацијата со назначените ментори коишто се 

вклучени во процесот на подготовка на општински стратегии и политики за МИО и младински 
ангажман. Како резултат на тоа, беа реализирани дискусии за напредокот и за усвојувањето на 
овие документи во останатите четири (4) општини (Богданци, Студеничани, Маврово Ростуше и 
Шуто Оризари) од 15-те општини коишто беа избрани во 2021 година. Во овие општини процесот на 
подготовка на стратегиите е завршен и документите се проследени до советите на општините за 
нивно усвојување. Досега, единаесет (11) од вкупно 15 општини ги усвоија своите локални 
стратегии за МИО и за младински ангажман, т.е., Дојран, Радовиш, Чашка, Битола, Василево, 
Карпош, Штип, Кисела Вода, Кичево, Желино и Дебар.  

https://www.youtube.com/watch?v=W7KLrICV6CA
https://www.youtube.com/watch?v=MxYymS-KZeg
https://www.youtube.com/watch?v=SIDkaF7cHGw
https://www.youtube.com/watch?v=i0Ieb8awN38
https://mk.mcgo.org.mk/vesti/intervju-so-lina-hristovska-preku-centarot-za-fuzija-na-idei-se-slusa-glasot-na-mladite-i-se-pravi-razlika-vo-opstestvoto/


 

 

 
Спроведување младински акции во општините вклучени во процесот во 2021 година 
 Тимот на проектот, во партнерство со МОФ, го продолжи процесот на организирање младински 

акции во осум (8) од 15 општини (Старо Нагоричане, Босилово, Ресен, Аеродром, Сарај, Чаир, 
Центар и Ѓорче Петров) коишто беа вклучени во процесот во 2021 година. Како резултат на тоа 
беше постигнато следното:  

 На 9 февруари 2022 година, беше спроведена младинска акција за разубавување и 
уредување на локацијата на „Споменикот на слободата“ во општина Кочани со 
поставување на урбана опрема (односно, клупи и корпи за отпадоци). Оваа младинска 
акција беше иницирана од учениците од ОУ „Свети Кирил и Методиј“, ОУ „Малина Поп 
Иванова“, ОУ „Крсте Петков Мисирков“ од с. Оризари, ОУ „Никола Карев“, ОУ „Раде 
Кратовче“, СУ „Љупчо Сантов“ и СУ „Ѓошо Викентиев“ и поддржана од општината и 
проектот за МИМО, во соработка со Младинскиот образовен форум (МОФ). На настанот 
присуствуваа претставници од општината, ученици од основните и средните училишта, 
наставници и училиштен кадар од училиштата. Исто така, со поддршка од Јавното 
комунално претпријатие, учениците организираа еко-акција за чистење на просторот во 
близина на „Споменикот на слободата“ како дел од нивните заложби за зголемување на 
свеста на граѓаните за животната средина.  

 Понатаму, на 21 февруари 2022 година, во општина Берово беше организиран настан за 
промовирање на заедничките достигнувања и успешното спроведување на 
предложената ученичка иницијатива/младинска акција. На настанот присуствуваа 
градоначалникот на Берово, претставници на општината, ученици од основните и 
средните училишта и наставници кои ја искористија оваа активност за уште повеќе да ги 
зголемат ефектите од иницијативата на учениците преку реновирање на постојната 
урбана опрема. Имено, за време на настанот, градоначалникот заедно со учениците од 
средното училиште „Ацо Русковски“ и од основните училишта „Дедо Иљо Малешевски“ и 
„Никола Петров Русински“ од с. Русиново со поддршка од Јавното комунално 
претпријатие ги реставрираа и бојадисаа клупите покрај градскиот кеј. Истовремено, тие 
ја промовираа ученичката иницијатива за поставување на дополнителна нова урбана 
опрема (односно, клупи и корпи за отпадоци) кои беа поставени кон крајот на декември 
2021 година.  

 Проектот, во партнерство со МОФ, исто така спроведе активности за координација, односно:  

 Беа одржани состаноци со физичко присуство со претставници од општините Центар, 
Аеродром и Ѓорче Петров со цел да се координираат претстојните активности, уделот во 
трошоците, како и за да се утврди динамиката и временската рамка за спроведување на 
младинските иницијативи и интервенции во овие општини.  

 Во општина Центар се организираше и посета на предложената локација за 
спроведување на младинската иницијатива.  

 Со цел да се финализираат тековните активности и да се спроведат предложените ученички 
иницијативи, проектот заедно со тимот на МОФ ја продолжи комуникацијата со претставниците од 
општините Старо Нагоричане, Аеродром, Центар, Сарај и Чаир. Како резултат на тоа, беше 
завршена постапката за набавка на материјалите кои се потребни за спроведување на младинските 
акции во овие општини.  

 Во тек е процесот на собирање материјали (фотографии „пред-потоа“, кратки видео пораки) од 
учениците во општините (Боговиње, Гази Баба и Охрид) каде што младинските акции се веќе 
завршени. Од снимените средби за застапување и кратките видео-материјали обезбедени од 
учениците-учесници во кои тие ги искажуваат своите мислења и перцепции за нивниот придонес за 
унапредување на локалните заедници, ќе се направат видеа во рамки на онлајн младинската 
кампања #ЈасПридонесов.  

 Досега, седум (7) од 15 општини, односно Виница, Берово, Боговиње, Охрид, Неготино, Гази Баба и 
Кочани ги завршија интервенциите/младинските акции, додека пак, општината Босилово е 
последната од 15-те општини вклучени во процесот во 2021 година која ќе го спроведе овој процес. 

 Проектот продолжи да го документира уделот во трошоците од општините кои спроведоа 
младински акции. Во однос на општините кои беа вклучени во процесот во 2021 година, овој месец 
беше документиран уделот од општина Неготино од 62,60%, уделот на општина Берово од 62,35%, 
уделот на општина Боговиње од 52,33% и уделот на општина Охрид од 77,30% во вкупната 
инвестиција. Документацијата за уделот во трошоците на општините вклучени во 2021 година 
досега, беше комплетирана за пет (5) од 15 општини и изнесува 61,14% од вкупната инвестиција.   

 

 
 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Ученички иницијативи во основните училишта 
 До крајот на овој месец, сите 96 основни училишта од третата фаза го завршија процесот на 

спроведување ученички иницијативи и промовирање на достигнувањата. Во текот на февруари, 
уште неколку училишта кои требаше да ги спроведат Отворените денови за граѓанско образование 
ги завршија своите активности кои вклучуваа: подготовка и промоција на училиштен весник, 
чистење на училишниот двор и подобрување на образовниот процес во училиштето.  



 

 

 Основните училишта од третата фаза кои организираа Отворени денови за граѓанско образованите 
во декември 2021 година поднесоа извештаи за спроведените активности и ги оценија своите 
постигања преку прашалници за евалуација кои беа пополнети од страна на учениците, училишниот 
кадар и советниците од БРО. Врз основа на 350 одговори од учениците и 225 одговори од 
училишниот кадар и советниците, беше изготвен нацрт извештај каде е прикажано  нивото на 
успешност на ученичките иницијативи. Прелиминарната анализа на податоците од добиените 
прашалници за евалуација покажа широк спектар на спроведени активности: 36% од активностите 
беа за подигнување на свеста, 29% за разубавување на јавен простор, 20% вклучуваа активности за 
јакнење на ученичкото организирање и учество, 12% беа хуманитарни активности и 5% - 
застапување за одредено прашање од интерес за учениците. Често, иницијативата беше 
комбинација од различни видови активности. Повеќе од половина од иницијативите беа со учество 
на родителите, општината беше вклучена во околу 30% од иницијативите, а бизнис-секторот во 
речиси ¼ од активностите.  

 Тимот на проектот подготви сертификати за училиштата кои ќе се дистрибуираат со пакетите за 
поддршка на ученичките иницијативи, како и документацијата за донации на опрема за ученичките 
иницијативи.  

 

Ученички иницијативи во средните стручни училишта 
 До крајот на овој месец, сите 74 средни стручни училишта го завршија процесот на спроведување 

ученички иницијативи и промовирање на достигнувањата преку Отворени денови за граѓанско 
образование. Во текот на овој месец, училиштата од Куманово, Кавадарци, Неготино и Кичево ги 
промовираа нивните активности кои се состоеја од: разубавување на училишниот двор со мурали, 
дебата за родовите разлики и подигнување на јавната свест против родовата дискриминација, 
хуманитарна акција за собирање и дистрибуирање средства за социјално загрозените семејства, 
активности за справување со врсничкото насилство.  

 Училиштата кои организираа Отворени денови за граѓанско образование направија осврт на 
достигнувањата преку пополнување прашалници за евалуација од страна на учениците, 
училишниот кадар и менторите што резултираше со 255 одговори од учениците и 172 од 
училишниот кадар и од менторите. Извештаите покажуваат дека над 90% од иницијативите биле 
спроведени со физичко присуство, а некои од нив во комбинација со дигитални средства. 36% од 
активностите биле за подигнување на свеста, 24% хуманитарни активности, 23% за подобрување 
на јавниот простор, 11% за јакнење на ученичкото организирање и 5% биле активности за 
застапување.  

 

Политики за обезбедување одржливост 
 Е-обуката за училиштен граѓански етос, наменета за градење на професионалниот капацитет на 

наставниците и на стручниот кадар во училиштата, беше дополнета со три видеа со цел подобро 
презентирање на содржините, по што целокупниот материјал од обуката беше преведен на 
албански јазик. По консултациите со БРО за поставување на обуката како е-курс на веб страницата 
Eduino, беше одржан состанок со тимот на Eduino за да се дискутира за поединостите во однос на 
содржината и можностите на платформата.  

 Тимот на проектот продолжи да работи на изготвување на методологија за оценување на 
училишниот граѓански етос преку подготовка на прашалници за секој чинител од училиштата.  

 
 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

 

Реновирање на училиштата 
 Беа потпишани Меморандуми за разбирање од страна на Извршниот директор на МЦГО, 

Раководителот на проектот, градоначалниците на општините и директорите на училиштата за: 
поставување на нови прозорци во ОУ „Ристе Ристески“ во с. Долно Косоврасти, општина Дебар, 
поставување на нови прозорци во СОУ Гимназија „Гостивар“ во општина Гостивар и реконструкција 
на покривот на спортската сала во ОУ „Страшо Пинџур“ во општина Ѓорче Петров, со што сите 
чинители ги прифатија обврските за реконструкција на училиштата.   

 На 23 февруари 2022 година беше објавено барање за доставување понуди за поставување на 
нови прозорци во ОУ „Ристе Ристески“ во с. Долно Косоврасти, општина Дебар, поставување на 
нови прозорци во СОУ Гимназија „Гостивар“ во општина Гостивар и реконструкција на покривот на 
спортската сала во ОУ „Страшо Пинџур“ во општина Ѓорче Петров и тоа во два дневни весника 
„Коха“ на албански јазик и „Нова Македонија“ на македонски јазик, како и на веб страницата на 
МЦГО.   

 Тимот на проектот работеше на евидентирање/собирање на потребната документација за уделот 
на училиштата и општините во трошоците поврзани со процесот на реновирање (финансиски или 
во работна рака) за училиштата во коишто процесот на реновирање е завршен. Во текот на 
февруари, проектот го документираше уделот од ОУ „Фаик Коница“ во општина Теарце кое беше 
вклучено во четвртата година од проектот и уделот во трошоците изнесува 15,02% од вкупната 
инвестиција. Документацијата за уделот во трошоците на училиштата и општините од четвртата 
проектна година во активностите за реновирање беше комплетирана за осум (8) од 12 училишта и 
изнесува 33,08% од вкупната инвестиција. 

 


