
 

 

 

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - јули 2022 

 
 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста  
✓ Беа дизајнирани визуелни и промотивни материјали за претстојните настани – „Од локална 

стратегија до локална младинска акција“ и „Граѓанско на дело: од училница во акција“.  
✓ Снимени се видеo материјалите за видеата со инструкции за примена на Стандардите за 

интеркултурно образование. По монтажата на видео материјалите, видеата со инструкции ќе 
бидат поставени на платформите Eduino и Inovet. 

✓ Се изготвуваат промотивни материјали и материјали за комуникација со јавноста во врска со 
активностите и постигнувањата на проектот. 

✓ 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  
✓ Со цел да се анализираат ефектите од спроведените проектни активности, во текот на 

месеците мај и јуни беше спроведено квантитативно и квалитативно истражување. Анализата 
на податоците е во тек, а наодите ќе бидат вклучени во финалниот извештај за евалуација на 
проектот. Дистрибуцијата на електронски прашалници овозможи да се приберат информации 
од 197 училишта, поточно од 1068 наставници, 2433 ученици и 1861 родители. 
Квантитативните податоци ќе бидат придружени со квалитативни податоци прибрани од фокус 
групите и длабинските интервјуа, како и од набљудувањата од теренски посети.  

 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Од 4-6 јули 2022 година, во хотел Белви, Охрид, се одржа кампот на Центарот за фузија на 

идеи. За време на кампот, над 50 ученици (вклучувајќи и ученици-активисти на Црвениот крст 
на град Скопје) коишто учат на различни наставни јазици имаа можност да стекнат нови 
знаења преку низа активности коишто поттикнуваат креативно размислување, младинско 
учество и јавно говорење. На кампот беа присутни и вкупно 10 училишни координатори 
(наставници и претставници на стручните служби) коишто им дадоа поддршка на учениците.  

✓ Една младинска акција беше спроведена на 5 јули 2022 година од страна на членовите на 
Центарот за фузија на идеи и учесниците на Кампот на ЦФИ. Со поддршка на училишните 
координатори, учениците подготвија пакетчиња со симболични подароци (кутии за 
апчиња/лекови и освежување) за пациентите во Специјализираната болница за превенција, 
лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања „Свети Стефан“ во Охрид. 
Групата ученици им додели вкупно 50 пакетчиња на пациентите. 

 
 
 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

Партнерство со клучни образовни институции 
✓ По пензионирањето на претседателот на Комисијата за меѓуетничка интеграција во 

образованието при МОН (МОН КМИО), тимот на проектот одржуваше континуирана 
координација со МОН во врска со замената и назначувањето на нов претседател. Така, на 7 
јули 2022 година, Министерот за образование и наука донесе решение и ги назначи новиот 
претседател и новиот заменик-претседател на МОН КМИО.  

 
Онлајн обука за наставниците-реализатори на заеднички наставни часови  
✓ По финализирањето на материјалите за онлајн обуката за наставници-реализатори на 

заеднички наставни часови, тимот на проектот продолжи со активностите за програмирање на 
обуката и нејзино вградување на платформите за професионален развој на БРО и ЦСОО. 
Избраната ИТ компанија (SyNRG) продолжи со програмирање на македонската верзија на 
онлајн обуката. Освен тоа, во тек е и преводот на материјалите на останатите наставни јазици. 



 

 

Настан за вмрежување на општините „Од локална стратегија до локална младинска акција“.  
✓ Тимот на проектот продолжи со подготовките за претстојниот настан за вмрежување на 

општините закажан за 18-19 август 2022 година. После подготвката на структурата и нацрт-
агендата, тимот на проектот се координираше со учесниците и фасилитаторите на настанот за 
да изготват презентации и да се подготват за дискусии. Како резултат на тоа, беа 
организирани четири (4) онлајн координативни состаноци со модераторот на настанот и 
членовите на различни планирани сесии одделно, со цел да се поттикнат дискусии и да се 
дадат насоки. Исто така, избрани општини добија покана по е-пошта со цел да го изразат 
својот интерес за учество во претстојната активност.  

✓ Целта на настанот е да ги информира учесниците за локалните стратегии како механизми за 
поддршка на училиштата и учениците во спроведувањето на активностите за меѓуетничка 
интеграција и младински ангажман. Дополнително, тој ќе овозможи вмрежување на општините 
и ќе им даде насоки како да обезбедат поддршка на ученичките иницијативи и учеството на 
учениците во процесот на донесување одлуки на ниво на училиште и заедница. Настанот ќе ја 
нагласи важноста на структурираната поддршка којашто се обезбедува преку донесување 
локални стратегии и спроведување на акциони планови коишто се дел од стратегиите, 
насочени кон унапредување на меѓуетничката интеграција и младинскиот ангажман. 

 

Стандарди за интеркултурно образование за основно и средно образование 
✓ МИМО во партнерство со Проектот за јакнење на мултиетничката соработка во општините 

финансиран од Детската фондација Песталоци продолжи со активности за изработка на видеа 
со инструкции за примена на Стандардите за интеркултурно образование при реализацијата 
на наставни и воннаставни активности во училиштата. Членовите на работната група 
составена од претставници од образовните институции и практичари ги изработија 
материјалите и презентациите за овие видеа. Понатаму, се финализираше и процесот на 
снимање на видео сесиите. Потоа, тимот на проектот продолжи да работи на вградување на 
преводите/титловите и да ги финализира материјалите пред да бидат поставени на 
платформите за професионален развој на БРО и ЦСОО. 

 
 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ Програмирањето на верзијата на албански јазик на е-обуката за граѓански етос во 

училиштата продолжи во текот на овој месец. Компанијата SyNRG се консултираше со тимот 
на проектот за функционалните можности на е-обуката, а се изврши и пилотирање на 
изготвените содржини. По неколку прилагодувања, се финализираше комплетната е-обука 
којашто ќе биде вградена во платформата Eduino, на официјалната веб-страница наменета за 
професионален развој на наставниците. 

✓ Работната група за Методологија за оценување на граѓанскиот етос во училиштата во 
текот на овој месец одржа два состаноци за пред-финализaција на документите коишто ја 
сочинуваат методологијата. Конкретно, групата работеше на интегрирање на наодите од 
пилотирањето на инструментите во пред-финалниот документ за методологијата. 
Дополнително, интегриран е и нов дел во рамките на методологијата – насоки за процесот на 
спроведување на оценувањето, односно одредување примерок, прибирање податоци, 
обработка и анализа на наодите, завршувајќи со дел за планирање на понатамошниот развој 
врз основа на податоците. По ова, комплетните документи беа споделени со БРО за финално 
разгледување и предлози. БРО даде повратни информации и предлози за подобрување на 
пред-финалниот документ за методологијата и тимот на проектот започна со интегрирање на 
предложените измени. Тие вклучуваат промени во структурата на документите и ревизија на 
некои од индикаторите. Работната група се состана за да разговара за отворените прашања и 
да ги одобри измените во Методологијата пред нивно конечно одобрување од БРО.  

 

Завршен промотивен настан за Граѓанско образование 
✓ Се финализираше комплетната агенда за настанот и сите учесници го потврдија своето 

учество. 
✓ Со цел да се објасни концептот на настанот и улогата на училиштата, тимот на проектот одржа 

три онлајн состаноци со 15-те училишта коишто ќе учествуваат на изложбата на постигнувања 
со поставување училишни штандови. 

✓ Покрај тоа, тимот континуирано го координираше процесот на изготвување презентации на 
шесте (6) училишта коишто ќе ги претстават своите ученички иницијативи на главната сцена. 
Презентациите се финализирани и ќе бидат преведени на македонски и албански јазик.  

✓ Осум (8) од 10 претставници од институциите коишто ќе учествуваат на сесијата „Жива 
библиотека“ имаа состаноци со тимот на проектот за да ги информираат за сесијата и за 
нивните улоги.  

 
 
 

 



 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ Претставници од трите (3) градежни компании со најниски понуди за секој од проектите: 

реконструкција на спортска сала во ОУ „Гоце Делчев“ во општина Свети Николе; 
реконструкција на кошаркарско игралиште во ОУ „Кочо Рацин“ во општина Кратово и 
реконструкција на подрачно училиште во с. Ѓурѓевиште при ОУ „Наим Фрашери“ во општина 
Врапчиште беа поканети на индивидуални интервјуа. По извршените интервјуа, тимот на 
проектот ја подготви потребната документација за одобрување на избраните компании за 
реконструкција на гореспоменатите училишта. Изготвената документација е испратена на 
одобрување до Службеникот за склучување договори и спогодби во регионалната канцеларија 
на УСАИД во Косово. Резултатите од изборот на градежни компании се објавени на веб-
страницата на МЦГО: https://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/izbrani-kompanii-za-proekti-za-
renoviranje-na-ucilista-6/  

✓ Градежните компании одобрени од Службеникот за склучување договори и спогодби во 
регионалната канцеларија на УСАИД во Косово потпишаа договори со Раководителот на 
проектот за МИМО за секој проект посебно. 

✓ Пред започнување на градежните активности на проектите за реновирање: реконструкција на 
спортска сала во ОУ „Гоце Делчев“ во општина Свети Николе; реконструкција на кошаркарско 
игралиште во ОУ „Кочо Рацин“ во општина Кратово и реконструкција на подрачното училиште 
во с. Ѓурѓевиште при ОУ „Наим Фрашери“ во општина Врапчиште беа организирани состаноци 
во секое училиште. 

✓ Беше организиран технички прием за реконструкција на оградата на училишниот двор во ОУ 
„Јоаким Крчовски“ во општина Крива Паланка. 

✓ Беа подготвени комплети со алати и хигиенска опрема за одржување на училишните згради и 
истите беа доставени до секое од 12-те училишта вклучени во процесот за реновирање во 
петтата година на проектот. 

✓ Понатаму, тимот на проектот продолжи да работи на евидентирање/прибирање на потребната 
документација за уделот на училиштата и општините во трошоците во процесот на 
реновирање (финансиски или во работна рака) за училиштата во кои процесот на реновирање 
е завршен. Во јули, проектот го документираше уделот од две (2) училишта реновирани во 
2022 година, односно од ОУ „Страшо Пинџур“ во општина Ѓорче Петров во износ од 18,83% и 
од ОУ „Марко Цепенков“ во општина Зелениково во износ од 13,72% од вкупната инвестиција.  
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