
 

 

 

 
 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - јуни 2022 

 

 

 

 

Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
✓ Беа објавени пет (5) промотивни видеа за планирањето и спроведувањето на младински акции во 

Тетово, Велес, Прилеп, Кочани и Берово и истите беа споделени со релевантните чинители. 
✓ На 7 јуни 2022 година беа организирани активности за промоција на младинската акција по 

иницијатива на учениците од основните училишта „Христијан Тодоровски Карпош“, „Христијан 
Карпош“ и „Светозар Марковиќ“ од Старо Нагоричане.  Исто така, беше организиран промотивен 
настан по повод реновирањето на спортската сала за учениците од одделенска настава во основното 
училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ во с. Драгоманце. Со финансиска поддршка од Европската 
команда на САД (EUCOM), дел од училишната зграда беше целосно реновиран и адаптиран во 
спортска сала, така што околу 65 ученици сега имаат подобар простор за спорт и дружење.  

✓ Беше организиран промотивен настан и теренска посета на реновираната училишна зграда во ОУ 
„Марко Цепенков“, с. Орешани во Општина Зелениково. Со финансиска поддршка од Европската 
команда на САД (EUCOM) беше реконструиран покривот на училиштето, а присутните имаа можност 
да го видат при посетата. Исто така, сите активности за реновирање беа презентирани пред 
претставникот на УСАИД од Вашингтон и претставниците од УСАИД Северна Македонија.  

✓ Завршено е креирањето на онлајн обуката наменета за наставници Е-обука за граѓански етос во 
училиштата.  

✓ Започна процесот на изработка на материјали и организирање на снимањето на видеа со инструкции 
за примена на Стандардите за интеркултурно образованието. Видеата за примена ќе бидат 
поставени на платформите Eduino и Inovet и ќе бидат наменети за наставниците, училишниот кадар 
и другите заинтересирани чинители. 

✓ Беше подготвено промотивно видео за настанот кој претходно беше организиран со ученици кои се 
дел од Центарот за фузија на идеи. Тоа содржи повеќе детали за ученичките иницијативи кои беа 
спроведени во училиштата, како и за нивната заедничка идеја за вмрежување на учениците што беше 
презентирана пред претставници од релевантните образовни институции. Видеото беше 
презентирано за време на летниот камп на Центарот за фузија на идеи. 

✓ Се подготвуваат промотивни материјали за 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. Беше изготвен медиумски билтен кој беше 
споделен со сите медиуми. 
 

Мониторинг и евалуација  
✓ Со цел да се обезбеди увид за резултатите од проектот, во текот на овој месец тимот на проектот 

спроведе завршни активности за евалуација. Оценувањето на перцепциите, мислењата и искуствата 
на учениците, родителите, наставниците, училишното раководство и претставниците на 
институциите претставува комбинација од квантитативен пристап на прибирање податоци од е-
прашалници и квалитативен пристап преку спроведување дискусии во фокус групи, теренски посети 
и поединечни интервјуа со корисниците на проектот. Со поддршка од БРО, до крајот на учебната 
година беа пополнети над 2400 прашалници од ученици, над 1000 прашалници беа пополнети од 
наставници и над 1800 прашалници беа пополнети од родители. Исто така, заврши и реализацијата 
на дискусиите во фокус групи, односно, беа спроведени над 40 фокус групи со корисници на проектот. 
Во претстојниот период ќе продолжат теренските посети и интервјуа, а ќе започне и процесот на 
анализа на податоците. 

 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Имајќи предвид дека кампот на Центарот за фузија на идеи ќе се одржи во јули, тимот оствари бројни 

состаноци со обучувачите на кампот и ги финализираше материјалите за активностите во кампот. Во 
оваа активност ќе земат учество поранешни членови (алумни) на ЦФИ, училишни координатори, како 
и новоизбраните ученици од 11-те вклучени училишта, во периодот 4-6 јули 2022 година.  

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1kmM60RXgk
https://www.youtube.com/watch?v=SLHbk2LhkUY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dpmcN7dpX8k
https://www.youtube.com/watch?v=sNlkCDZJvYc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fL5-0z7Ivm8
https://mk.mcgo.org.mk/vesti/mladinski-aktivnosti-i-sveceno-pustanje-vo-upotreba-na-renovirana-sportska-sala-vo-opstina-staro-nagoricane/
https://mk.mcgo.org.mk/vesti/mladinski-aktivnosti-i-sveceno-pustanje-vo-upotreba-na-renovirana-sportska-sala-vo-opstina-staro-nagoricane/
https://preview.mailerlite.io/preview/9504/emails/59340811060381507


 

 

 
 
 
 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

Онлајн обука за наставниците-реализатори на заеднички наставни часови  
✓ Тимот на проектот продолжи со активностите за изработка на материјали за онлајн обуката за 

наставници-реализатори, врз основа на Упатството за организирање на заеднички наставни 
часови и на искуствата од практичната реализација на ваквите часови во училиштата. За таа цел се 
одржаа работни состаноци со претставници на БРО и ЦСОО на кои заеднички беше разгледан и 
финализиран подготвениот материјал за сите пет сесии, односно 1) Меѓуетничка интеграција во 
образовниот систем и придобивките од спроведувањето на активностите за МИО; 2) Училишни 
активности за реализирање на заеднички наставни часови; 3) Планирање на заеднички наставни 
часови - посебно за основно и средно образование; 4) Организација и реализација на заеднички 
наставни часови и 5) Оценување на стекнатите интеркултурни компетенции кај учениците. Потоа, 
подготвените материјали беа споделени со различни чинители за консултација и добиените повратни 
информации беа вклучени во документот.  

✓ Освен тоа, тимот на проектот го иницираше процесот на програмирање на обуката и нејзино 
вградување на платформите на БРО и ЦСОО за професионален развој на училиштата. Како резултат 
на тоа, се одржа онлајн состанок со ИТ компанијата која ќе ја програмира онлајн обуката за 
наставници-реализатори на заеднички наставни часови. На состанокот беше споделена содржината 
на обуката и беше договорена временската рамка за програмирање и поставување на обуката на 
двете платформи. Освен теоретскиот дел кој ќе биде презентиран текстуално, сесиите за обука ќе 
вклучуваат видео изјави од крајните корисници, вежби и прашања за оценување на совладувањето 
на материјалите и/или информациите за секоја сесија (се очекува да бидат одговорени со најмалку 
80% точност). На крајот, онлајн системот ќе издаде сертификат за сите учесници кои успешно ќе ја 
завршат онлајн обуката.  

 

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

финансиран од Детската фондација Песталоци и спроведуван од МЦГО, продолжи со активности за 
изработка на видеа со инструкции за примена на Стандардите за интеркутурно образование при 
реализација на наставни и воннаставни активности во училиштата. По првичниот координативен 
состанок, членовите на работната група составена од претставници од образовните институции и 
практичари, изготвија план и временска рамка на активности. Исто така, членовите на оваа работна 
група започнаа со изработка на материјалите и презентациите за видеата.  

 

Партнерство со клучни образовни институции  
✓ Преку интегралната евалуација, Државниот просветен инспекторат (ДПИ) го следи и оценува 

квалитетот на спроведувањето на образовниот процес во основните и средните училишта, како и 
почитувањето на законите за образование и други прописи. За вршење на инспекциите и 
оценувањето на квалитетот, ДПИ ги следи сите промени во основното и средното образование. 
Затоа, претставници од оваа институција иницираа дополнителна активност и побараа поддршка за 
организирање работилници за градење на капацитетите со цел запознавање на државните 
просветни инспектори со новините воведени со Концепцијата за основно образование и 
неодамнешните промени во средното образование. Имајќи ја предвид важноста на интегралната 
евалуација во процесот на обезбедување квалитет во спроведувањето на меѓуетничката интеграција 
и граѓанските активности во нашиот образовен систем, проектот во координација со ДПИ го поддржа 
спроведувањето на оваа иницијатива/активност. Така, на 6 и 7 јуни 2022 година, вкупно 53 просветни 
инспектори присуствуваа на двете (2) еднодневни работилници кои се одржаа во хотелот Александар 
Палас во Скопје.  

 

Летен камп  
✓ Тимот на проектот во соработка со организациите на Црвениот крст и Ромското рок училиште 

реализираше летен камп на 27-29 јуни 2022 година. Кампот се одржа во хотелот Солферино во 
Струга, а присуствуваа 30 ученици од различна етничка припадност и организации, односно 
волонтери на Црвениот крст вклучени во Програмата за промоција на хумани вредности, ученици-
членови на организацијата Ромско рок училиште, како и ученици од две средни повеќејазични 
училишта од Град Скопје кои учествуваа во проектните активности на МИМО и покажаа посветеност 
и мотивираност за спроведување на активности за МИО и младински ангажман. Целта на летниот 
камп беше да обезбеди креативни и забавни можности, благодарение на кои се воспоставија 
подлабоки врски помеѓу учениците од различни етнички заедници. Со цел да се овозможи 
максимална интеракција помеѓу учениците, кампот се состоеше од комбинација на групни и пленарни 
активности. Пленарните активности вклучуваа групни дискусии и активности за градење на тимски 
дух, додека активностите спроведени во мали мешани групи беа креативни и интерактивни заеднички 
ученички активности (музички и креативни работилници, организирање на талент шоу со музика, 
танцување, пеење и изведби итн.). За да се поттикне поголема соработка и комуникација меѓу 
учесниците, секоја вежба и активност се реализираше со различна „мешана“ група ученици. Во секоја 
активност посебен акцент беше ставен на можноста за размена на мислења и искуства меѓу 
учениците.  



 

 

Спроведување на младински акции во општините вклучени во процесот во 2021 година и нивна промоција 
✓ Тимот на проектот, во партнерство со Младинскиот образовен форум (МОФ), реализираше 

активности за финализирање на младинските акции во општините коишто беа вклучени во процесот 
во 2021 година и за нивна промоција. Како резултат на тоа, беше постигнато следното:  
- На 6 јуни 2022 година во општина Чаир беше организиран настан за промоција на успешно 

спроведените младински акции во рамките на кои беа поставени шаховски табли на отворено. 
Младинските акции беа иницирани од ученици од основните училишта: „Хасан Приштина“, 
„Имри Елези“ и „Јашар Беј Шкупи“, а беа поддржани од општината и проектот МИМО, во 
соработка со МОФ. На настанот присуствуваа повеќе од 50 учесници, претставници на 
општината, ученици, наставници и училишен кадар од основните училишта. За одбележување 
на заедничките постигнувања, се одржаа спортски активности со учениците, како и еко-акција 
за чистење на паркот, како дел од напорите на учениците за зголемување на еколошката свест 
кај жителите.  

- На 17 јуни 2022 година беа спроведени и промовирани младински акции поддржани од општина 
Старо Нагоричане и проектот МИМО, во партнерство со МОФ. За време на настанот, ученици 
од основните училишта: „Христијан Тодоровски Карпош“, с. Младо Нагоричане, „Христијан 
Карпош“, с. Драгоманце и „Светозар Марковиќ“ беа ангажирани во различни активности 
иницирани од нивна страна. Тие играа забавни спортски активности на спортскиот терен во 
селото Младо Нагоричане. Други групи ученици работеа заедно, ги обновија и ги бојадисаа 
фудбалските голови, додека третата група ученици уживаа во играњето игри на детското 
игралиште кое беше уредено со нова опрема како резултат на проактивноста на учениците. На 
овој настан учествуваа повеќе од 50 учесници. Освен учениците-учесници, на настанот 
присуствуваа и градоначалникот на Старо Нагоричане, претставници на општината, наставници 
и училишен кадар од основните училишта.  

✓ И овој месец продолжи процесот на прибирање/евидентирање на уделот на општините во трошоците 
за спроведените младински акции и беше комплетирана документацијата за:   
- Општина Велес со удел од 74,72% од вкупната инвестиција. Со овој удел во трошоците, 

процесот на документирање беше завршен за 10 од 10 општини вклучени во 2020 година,  и 
истиот изнесува 69,56% од вкупната инвестиција. 

- Општина Кочани со удел од 61,11%; Општина Сарај со удел од 36,80%; Општина Аеродром со 
удел од 83,61% и Општина Центар со удел од 81,90% од вкупната инвестиција. До сега е 
комплетирана документацијата за уделот во трошоците на 11 од 15 општини вклучени во 2021 
година и истиот изнесува 66,86% од вкупната инвестиција. 

 

Наставни активности во училиштата 
✓ На 24 јуни 2022 година, 62 наставници-реализатори и координатори на Тимовите за училишна 

интеграција (ТУИ) од следните осум (8) средни училишта: „Боро Петрушевски“, „Арсени Јовков“, 
„Здравко Цветковски“, „Браќа Миладиновци“, „Димитар Влахов“, „Владо Тасевски“, „Јосип Броз Тито“ 
и „Панче Краѓозов“ добија специјални награди и признанија од градоначалничката на Град Скопје 
Данела Арсовска. Според востановената пракса, Град Скопје ги одбележа залагањата на 
наставниците, нивниот придонес и активното учество во промовирање на МИО преку учество во 
иницијативата „Зборувам на јазикот на мојот другар“ и организирањето на редовни заеднички 
наставни часови со ученици од различни наставни јазици во учебната 2021/2022 година. Во текот на 
учебната 2021/2022 година се одржаа вкупно 1336 заеднички часови по различни предмети (односно, 
Применета козметика, Компјутерски науки, Англиски, Француски и Германски јазик, Уметност, Спорт 
и спортски активности итн.), во кои учествуваа 892 ученици. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Ученички иницијативи во основните училишта и во средните стручни училишта 
✓ Дистрибуцијата на пакетите со материјали за поддршка на ученичките иницијативи во основните 

училишта и средните стручни училишта од фаза 3 која се реализираше во текот на мај и јуни беше 
завршена. Сите 96 основни и 74 средни стручни училишта добија: ЛЦД проектор, лаптоп, постери за 
планирање на ученички иницијативи и тетратки-планери за училишниот кадар.   

 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ Тимот на проектот работеше заедно со ИТ компанијата на финализирање на верзијата на македонски 

јазик на Е-обуката за граѓански етос во училиштата, а со БРО на изработка на сертификатите за 
завршена обука. Македонската верзија на обуката е финализирана и ќе биде достапна на 
платформата Eduino за целиот регистриран училишен кадар. Исто така, содржините на обуката на 
албански јазик се завршени и ќе бидат интегрирани во платформата во јули.  

✓ Работната група за подготовка на Методологија за оценување на граѓанскиот етос во училиштата 
го одржа својот трет состанок со цел финализирање на инструментите за оценување за секој 
чинител. Откако беа одобрени од членовите на работната група, прашалниците беа програмирани 
во формулари на Google на македонски и албански јазик и беа доставени за пробно пополнување на 
примерок од: наставници, ученици, родители, раководство и стручни служби од 5 училишта. 
Одговорите беа собрани до крајот на јуни и истите ќе бидат обработени и анализирани на почетокот 
на јули. Врз основа на наодите од пилотирањето, работната група ќе ја финализира целокупната 
методологија.  

https://www.facebook.com/201845923194961/posts/pfbid02j2Y8eYxwcf8RJzvCfjiDGQLVUxki2cY7MHZazutD1eEgiyKQRXtKNsX1v4PPEj53l/?d=n


 

 

Завршен промотивен настан за Граѓанско образование 
✓ Се одржаа неколку состаноци со тимот на МОФ за да се договори временската рамка и конкретните 

активности за настанот. Концептот за конференцијата беше малку променет за да соодветствува на 
еднодневен настан со присуство на голем број учесници, после кој ќе следи еднодневна работилница 
за политики.  

✓ Откако сите поканети говорници од училиштата го потврдија своето учество, тимот одржа состаноци 
со говорниците за разгледување на структурата на презентациите и роковите за целокупниот процес.  

✓ Информација за конференцијата беше испратена до сите училишта и до наставниците по Граѓанско 
образование за да изразат интерес за учество и да пријават тим од 4 члена од нивното училиште. 
Над 100 училишни тимови (составени од наставници и ученици) се пријавија за учество на 
конференцијата.  

✓ Презентерите од училиштата ги испратија првичните нацрт-верзии на нивните презентации за 
разгледување и повратни информации од тимот на проектот.  

 
 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ Инженерски извештаи беа подготвени од тимот на компонентата за следните проекти за реновирање 

на училиштата: Реконструкција на оградата во училишниот двор во ОУ „Св. Климент Охридски“ во 
Општина Бутел; Реконструкција на подрачното училиште во с. Ѓурѓевиште, ОУ „Наим Фрашери“ во 
Општина Врапчиште; Реконструкција на спортската сала во ОУ „Гоце Делчев“ во Општина Свети 
Николе и Реконструкција на кошаркарското игралиште во ОУ „Кочо Рацин“ во Општина Кратово.  

✓ Беа потпишани меморандуми за разбирање за горенаведените проекти за реновирање на 
училиштата од страна на Извршниот директор на МЦГО, Раководителот на проектот, 
градоначалниците на општините и директорите на училиштата, така што сите чинители ги прифатија 
обврските за реконструкција на училиштата.  

✓ На 10 јуни 2022 година беше објавено барање за доставување понуди за избор на градежни компании 
за проектите: Реконструкција на оградата во училишниот двор во ОУ „Св. Климент Охридски“ во 
Општина Бутел и Реконструкција на подрачното училиште во с. Ѓурѓевиште, ОУ „Наим Фрашери“ во 
Општина Врапчиште, во два дневни весника и тоа „Коха“ на албански јазик и „Нова Македонија“ на 
македонски јазик, како и на веб-страницата на МЦГО.      

✓ На 17 јуни 2022 година беше објавено барање за доставување понуди за избор на градежни компании 
за проектите: Реконструкција на спортската сала во ОУ „Гоце Делчев“ во Општина Свети Николе и 
Реконструкција на кошаркарското игралиште во ОУ „Кочо Рацин“ во Општина Кратово во два дневни 
весника и тоа „Коха“ на албански јазик и „Нова Македонија“ на македонски јазик, како и на веб-
страницата на МЦГО.  

✓ На 24 јуни 2022 година во просториите на МЦГО беше организирано јавно отворање на понудите 
доставени од градежните компании за проектите:  Реконструкција на оградата во училишниот двор 
во ОУ „Св. Климент Охридски“ во Општина Бутел и Реконструкција на подрачното училиште во с. 
Ѓурѓевиште, ОУ „Наим Фрашери“ во Општина Врапчиште.    

✓ Беше организиран технички прием за реконструкцијата на покривот во подрачното училиште во с. 
Орешани, ОУ „Марко Цепенков“ во Општина Зелениково со претставници на избраната градежна 
компанија, компанијата за надзор и претставниците на тимот за реновирање на училиштето.  

✓ На 16 јуни 2022 година, службеникот од Бирото за животна средина, Пуџан Трипати, претставници 
на УСАИД и тимот на МИМО го посетија ОУ „Марко Цепенков“ во Општина Зелениково. Целта на 
посетата беше службеникот за животна средина да изврши контрола во однос на тоа како е 
спроведен Планот за ублажување и мониторинг на животната средина (ПУМЖС) при градежните 
работи за реконструкција на покривот.  

✓ Исто така, тимот на проектот ќе продолжи да работи 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.  

 


