
 

 

 

 Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - јануари 2021 

  

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
 Беше организиран промотивен настан за да се означи официјалниот почеток на активностите 

на Центарот за фузија на идеи. Беше креирано промотивно видео со учениците кои учествуваат 
во Центарот за фузија на идеи. Тие ги споделија своите очекувања од нивното учество во 
центарот, а видеото беше презентирано во текот на промотивниот настан и беше поставено на 
социјалните медиуми и на веб страницата на МЦГО.  

 Серија информативни и промотивни објави во врска со Центарот за фузија на идеи беа 
објавени на социјалните медиуми (Facebook (1), (2), (3), (4)).  

 Информаторот за клучните постигања на проектот се ажурира со најнови информации. 
Ажурираната верзија ќе биде објавена на почетокот од следниот месец.  

 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  
 Изминатиот месец беа собрани квантитативни и квалитативни податоци преку прашалници кои 

им беа испратени на наставниците и учениците и тоа: 1) прашалник за учениците и 
наставниците кои беа дел од училишните секции кој содржеше прашања за нивните искуства од 
реализираните активности и за  предизвиците во 2020 година и 2) прашалник за наставниците 
по граѓанско образование и учениците од осмо и деветто одделение кој содржеше прашања за 
нивните искуства со предметот и со наставата од далечина во текот на првото полугодие од 
учебната 2020/21 година. Добиените податоци беа детално анализирани во текот на месец 
јануари и се резимирани во два извештаи кои ќе бидат споделени со тимот на Проектот.  

 Евалуацијата на работилниците со наставниците-реализатори на заедничките наставни часови 
беше спроведена по нивното завршување. Учесниците на работилниците имаа можност да 
дадат повратни информации преку пополнување на електронски прашалник кој беше достапен 
на три јазици (македонски, албански и турски). Откако беа собрани, повратните информации 
беа анализирани и беше подготвен извештај за евалуација. Повратните информации беа 
извонредни и очекувани бидејќи дури и за време на работилниците, учесниците го изразија 
своето задоволство. Работилниците беа оценети со просечна оценка од 4.8 (на скала од 1-5), а 
учесниците споделија дека двете работилници биле убаво планирани, добро спроведени и 
сеопфатни. Овие работилници, кои се состоеја од многу практични вежби, имаа за цел јакнење 
на вештините на наставниците за реализација на заеднички наставни часови, особено со 
користење на достапните дигитални алатки.  

 Извештајот за проценка на потребите на наставниците во учебната 2020/21 година беше 
споделен со Министерството за образование и наука (МОН). Извештајот беше подготвен по 
добивањето на повратните информации од вкупно 4284 наставници од 335 училишта (255 
основни и 80 средни училишта). Резултатите беа презентирани во различни категории: искуства 
со Националната платформа за учење на далечина; искуства со наставата во текот на 
кризата со КОВИД-19; соработка и поддршка од родителите; предизвици и потреба од 
институционална поддршка и позитивни аспекти на наставата од далечина. На крајот, 
извештајот содржи препораки за институцијата кои би придонеле за поквалитетно образование, 
особено на наставата од далечина.  

 Беа креирани инструменти за мониторинг и евалуација со цел проектот да може да ги измери: 
1) успехот на соработката помеѓу општините и нивните ментори во процесот на подготовка на 
Политики за МИО и младинско учество и 2) поддршката обезбедена за активностите за МИО и 
младинско учество од страна на општините со веќе креирани Политики за МИО и младинско 
учество (десет општини во кои беа/ќе се реализираат младински акции).   

 Со цел да се прикажат клучните чекори и успесите на компонентите на МИМО, беа собрани 
податоци од секоја компонента и истите беа графички прикажани на временска линија.  
Временската линија ги прикажува реализираните активности, спроведените задачи и 
постигнатите резултати.  

 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/zapocnuvaat-aktivnostite-vo-ramki-na-centarot-za-fuzija-na-idei/
https://www.youtube.com/watch?v=V2KhJ9sRzsQ
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4171619139533405
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4178019882226664
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4194277673934218
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4199939650034687


 

 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
 Процесот на аплицирање за интерни ученички позиции во рамките на Центарот за фузија на 

идеи (еден координатор и два асистента на ЦФИ) заврши во првата половина од месецот. 
Формуларите за аплицирање беа достапни на три јазици: македонски, албански и турски. 
Откако апликациите беа добиени и оценети, поради нивниот висок квалитет беа избрани вкупно 
четири (4) ученици кои ќе бидат дел од интерниот тим на Центарот за фузија на идеи (двајца 
координатори и двајца асистенти на ЦФИ). Избраните ученици ќе бидат одговорни за 
подготовка на дневниот ред за секој состанок (врз основа на претходно креирана програма), 
поставување на временски рамки за активностите и комуникација со другите членови. 
Координаторите и асистентите на ЦФИ ќе соработуваат и ќе бидат поддржани од 
координаторите на Тимовите за училишна интеграција (ТУИ) и тимот на проектот во текот на 
целиот процес.  

 Овој месец беа одржани вкупно три (3) состаноци на ЦФИ: 1) состанок со членовите на 
интерниот тим за запознавање со претстојните активности и задачи, 2) состанок со сите 
членови на кој дискутираа за проблемите во рамките на нивните училишта, заедници, па дури и 
ширум светот и учествуваа во една вежба во која имаа можност да предложат промени и да 
идентификуваат каква поддршка би им била потребна за спроведување на тие промени и 3) 
состанок со наставниците/координаторите на ТУИ за да дискутираат за претстојните активности 
и да го координираат настанот за промовирање на започнувањето на работа на ЦФИ.   

 Настанот за промовирање на започнување на работа на Центарот за фузија на идеи се одржа 
на 28 јануари 2021 година. За време на настанот, членовите на ЦФИ имаат можност да ја 
претстават целта на оваа едногодишна активност, како и нивните претстојни задачи. Освен тоа, 
учениците ги споделија своите главни идеи за позитивни промени во рамките на нивните 
училишта и заедници и одговараа на прашања во врска со некои претходни искуства со слични 
иницијативи. Во текот на настанот, членовите на ЦФИ имаа можност да разменат мислења со 
присутните (претставници на УСАИД, претставници на МОН, тимот на Проектот) за време на 
сесијата за прашања и одговори.  

 
 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

  

Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
 На 21 јануари 2021 година, Општина Центар на седница на Советот на општината ја усвои 

Стратегијата за МИО и младинско граѓанско учество. 15 (од 16) општини избрани во 2020 
година, го финализираа процесот и изработија општински стратегии. Општина Теарце заради 
моменталната ситуација се соочува со потешкотии во овој процес и работи на формирањето на 
Комисија/Работна група. Изработените општински стратегии беа усвоени во дванаесет (12) 
општини, односно во Ресен, Аеродром, Сарај, Чаир, Берово, Старо Нагоричане, Босилово, 
Боговиње, Гази Баба, Виница, Неготино и од неодамна и Центар. Општинските стратегии во 
преостанатите три (3) општини – Кочани, Охрид и Ѓорче Петров се ставени на дневниот ред на 
Советите на општините и треба да се разгледаат, дискутираат и да се изгласаат на 
претстојните состаноци на советите.  
 

Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример  
 Преку заедничка соработка и напори помеѓу проектот и општина Свети Николе, беа 

реализирани две (2) иницијативи или младински акции во партнерство. Како резултат на тоа, 
беа поставени клупи, корпи за отпадоци и дрвен летниковец во новиот градски парк во Свети 
Николе. Општината обезбеди работна рака за подготовка на теренот и поставување на 
летниковецот и опремата, додека проектот даде придонес преку набавка на клупи и корпи за 
отпадоци. Согласно со насоките од Владата во врска со пандемијата од КОВИД-19, 
реализацијата на младинските акции беше организирана без присуство на ученици. Меѓутоа, 
учениците имаа можност да го следат процесот на реализација на младинските акции и да 
направат фотографии за направената промена. Фотографиите, коментарите и видеата од 
учениците ќе бидат споделени во текот на онлајн младинската кампања #Јас придонесов.   

 Со цел реализација на завршната фаза од процесот на младински акции, тимот на проектот 
продолжи со комуникацијата и координацијата со претставниците од општина Врапчиште и 
општина Прилеп. Како резултат на тоа, беа организирани подготовки со учениците од ОУ 
„Врапчиште“, ОУ „Сали Лиси“ и СУ „Неготино“ за онлајн средба за претставување и 
застапување на нивните интереси пред претставници од општина Врапчиште. Проектот 
продолжи исто така и со координацијата со општина Прилеп, каде се планира организирање на 
средба за застапување во претстојниот период.  

 

Наставни активности во училиштата 
 На 20  и 22 јануари 2021 година, беа организирани две (2) онлајн обуки за градење на 

капацитетите со наставниците-реализатори на заеднички наставни часови со ученици од 
различни наставни јазици од седум (7) средни училишта од Градот Скопје. 39 наставници и 



 

 

седум (7) координатори на ТУИ од СУ „Арсени Јовков“, СУ „Браќа Миладиновци“, СУ „Здравко 
Цветковски“, СУ „Боро Петрушевски“, СУ „Владо Тасевски“, СУ „Јосип Броз Тито“ и СУ „Димитар 
Влахов“ присуствуваа на обуката, каде се здобија со дополнително знаење и ги подобрија 
нивните вештини за користење дигитални алатки во наставниот процес. Двете обуки беа 
структурирани во неколку сесии, односно:  

 За време на првата обука беа обезбедени технички упатства за реализација на заеднички 
наставни часови преку Националната платформа за учење на далечина, како и упатства 
за синхрони и асинхорни активности, избор на наставни материјали/ресурси и на 
учесниците им беа презентирани сите достапни алатки во рамките на Националната 
платформа за учење на далечина и конкретни алатки за споделување мислења.     

 За време на втората обука, фасилитаторите презентираа активности за воспоставување на 
добра комуникација и соработка помеѓу учениците, активности за поттикнување интерес и 
одржување на мотивацијата кај учениците, како и активности за креирање на помали 
мешани групи/парови на ученици. Обуката заврши со симулација на реализацијата на 
заеднички наставен час преку Националната платформа за учење на далечина.  

 Во првото полугодие од учебната 2020/2021 година, 39 наставници реализираа 177 заеднички 
наставни часови по различни предмети на кои присуствуваа 589 ученици. По зимскиот распуст, 
вклучените средни училишта од Градот Скопје ќе продолжат да организираат заеднички 
наставни часови од избраните предмети.  
 

Долгорочни воннаставни активности во училиштата  
 Тимот на проектот започна со подготовки за организирање на воведна средба со избраните 

училишта за реализација на онлајн долгорочни воннаставни активности (во предметни секции и 
во партнерство), врз основа на упатствата за реализација на онлајн воннаставни активности во 
училиштата и во предметните секции. Оваа средба се очекува да биде организирана во 
средината на февруари 2021 година и на неа ќе учествуваат претставници од избраните 
училишта. Целта е да се обезбедат насоки и поддршка на училиштата за реализација на 
долгорочни воннаставни заеднички активности со примена на дигитални алатки, како и нивно 
запознавање со административните процедури за искористување на поддршката овозможена 
преку проектот.  

 
 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Вебинар за презентирање на Упатството за методика на настава од далечина  
 Во соработка со платформата Едуино, во текот на последната недела од јануари беа 

организирани два (2) вебинари со идентична содржина (25 јануари 2021 година на македонски 
јазик и 26 јануари 2021 година на албански јазик). На Zoom вебинарот присуствуваа вкупно 770 
учесници, а над 5500 лица го следеа емитувањето преку YouTube во живо. Врз основа на 
финалната, одобрена верзија на Упатството за методика на настава од далечина, 
презентациите опфаќаа: планирање и подготовка за онлајн час, употреба на различни технички 
алатки за цели на интерактивно учење, карактеристики на ефективен онлајн час и методи за 
оценување што можат да се користат при настава од далечина. Во текот на јануари, беа 
реализирани два (2) подготвителни состаноци и сесија за симулација со обучувачите на 
вебинарите. Тимот на проектот ги подготви прашањата за алатката Ментиметар и прашањата 
за прашалникот за евалуација, како и материјалите за вебинарот (покани за Mailchimp, финална 
агенда, финални презентации на македонски и албански јазик). На вебинарите беа поканети 
сите наставници од базата на податоци на Едуино. Тимот на проектот ќе ги искористи наодите 
од евалуацијата за да ги испланира идните потреби на наставниците во врска со ресурсите и 
активностите за градење на капацитети за поддршка на наставата и учењето од далечина. 
 

Поттикнување граѓански етос во училиштата  
 Тимот на проектот им ја достави на советниците од БРО финалната верзија на Упатството за 

онлајн воннаставни активности (на македонски и на албански јазик), како и презентацијата за 
онлајн работилници со училиштата од фаза 1 и фаза 2. Советниците започнаа да спроведуваат 
онлајн работилници за информирање на училиштата за различните можности за организирање 
на ученички иницијативи преку дигитални и хибридни средства. Во јануари беа реализирани 
седум работилници (од страна на пет советници), додека датумите за останатите шеснаесет 
(16) работилници се веќе утврдени за првата недела од февруари. Информациите од 
училиштата покажуваат дека тие се во различни фази од процесот на спроведување на 
иницијативите, но дадените упатства нудат различни идеи што ќе им овозможат поефикасно да 
ги организираат и планираат фазите. Секој член на тимот на компонентата од МЦГО и 
Младинскиот образовен форум е одговорен да обезбеди помош на советниците поединечно во 
однос на техничките аспекти, како и за содржината на работилницата. 

 



 

 

Набљудување на часовите по граѓанско образование 
 Образецот за набљудување на час по граѓанско образование беше ажуриран со индикатори 

што се однесуваат на конкретни аспекти на наставата и учењето од далечина, во согласност со 
Упатството за методика на настава од далечина. Документот беше поставен и во SurveyMonkey 
за поефикасно внесување и анализа на податоците. Документот и линкот до образецот беа 
споделени со советниците од БРО кои се одговорни за набљудување на часовите во текот на 
второто полугодие од учебната 2020/21 година. 
 

Упатства за методика на настава од далечина, воннаставни активности од далечина и училишни 
секции од далечина  
 Сите три документи со упатства беа одобрени од БРО, лекторирани и преведени на албански 

јазик. Документите беа поставени на веб-страницата на БРО (Упатство за методика на настава 
од далечина (MK), (ALB); Упатство за воннаставни активности од далечина (MK), (ALB) и 
Упатство за реализација на училишни секции од далечина) и беа споделени со наставниците и 
другиот училишен кадар. Тимот на проектот подготви нацрт-верзија на текстот што треба да 
биде вклучен во инфографиците кон Упатството за методика на настава од далечина и 
Упатството за воннаставни активности од далечина. Инфографиците имаат за цел да 
обезбедат за наставниците поедноставено објаснување на главните аспекти на упатствата и да 
овозможат полесно разбирање на чекорите на секој од процесите. 
 

Граѓанско образование во средните училишта  
 Дизајнот на Упатството за наставници на албански јазик беше финализиран и документот беше 

споделен со БРО за да се постави на веб-страницата на БРО. Со ова се заокружи процесот на 
подготовка на Упатството за наставници. 
 

Ангажирање меѓународни консултанти за граѓански етос 
 Првичниот план за пилотирање на методологијата за оценување што беше изготвена од 

меѓународните консултанти е подготвен и споделен со БРО за разгледување и одобрување.   
 
 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

  

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

реконструкција на покривот во ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во општина Центар и 
поставување на нов под во ОУ „Никола Вапцаров“ во општина Струмица во присуство на 
претставници на изведувачот, надзорот, директорот на училиштето и општината. 

 Активностите за реконструкција на спортската сала, поставување на нови прозорци, врати и 
подови во ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“ во с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане се 
во тек.  

 Објавен е повик за аплицирање за избор на 12 училишта за четвртата година од проектот. 
Тимот на компонентата им обезбеди поддршка на општините и училиштата во подготовката на 
апликацијата за избор на училишта за реновирање. Рокот за поднесување на апликацијата за 
Проектот за МИМО е 1 февруари 2021 година. 

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

 

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Udh%C3%ABzues-p%C3%ABr-metodik%C3%ABn-e-m%C3%ABsimit-n%C3%AB-distanc%C3%AB-n%C3%AB-shkoll%C3%ABn-fillore-dhe-t%C3%AB-mesme.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/UDH%C3%8BZUES-P%C3%8BR-REALIZIMIN-E-AKTIVITETEVE-JASHT%C3%8BSHKOLLORE-P%C3%8BRMES-PLATFORMAVE-P%C3%8BR-NX%C3%8BNIE-N%C3%8B-DISTANC%C3%8B-N%C3%8B-ARSIMIN-FILLOR.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-2020-21-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf

