
 
 

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - јуни 2021 
 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
✓ Беа подготвени две промотивни видеа за процесот на планирање и спроведување младински акции 

во Пробиштип и Свети Николе коишто потоа беа објавени на веб-страницата на MЦГО и социјалните 
медиуми. 

✓ Учениците коишто учат на различни наставни јазици ги споделија своите мислења и искуства во врска 
со заедничките наставни часови за што беше објавен напис на  веб-страницата на MЦГО. 

✓ Беше организирана онлајн дискусија на тема “Време е за Граѓанско! Рефлексии за наставата по 
граѓанско образование во средните стручни училишта”. За време на настанот, претставници на 
работната група за граѓанско образование во средните стручни училишта, наставници и ученици 
разговараа за практиките коишто придонесуваат за квалитетна настава за граѓанско образование и 
за демократски етос во училницата. 

✓ Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со медиумски статии за проектните 
активности во училиштата и во локалните заедници. Беше изработен медиумски билтен кој беше 
споделен со сите медиуми. 

✓ Веб страницата на проектот и платформите за социјални медиуми беа редовно ажурирани со 
информации и вести за текот на проектните активности.    
 

Мониторинг и евалуација  
✓ Во првата половина на месецот беа анализирани согледувањата, мислењата и искуствата на 

учениците и наставниците за заедничките наставни часови преку е-прашалници и фокус групи. 
Прашалниците беа достапни на три јазици: македонски, албански и турски јазик и беа пополнети од 
околу 150 ученици и наставници-реализатори на заеднички наставни часови. Дополнително, за да се 
соберат квалитативни повратни информации, беа одржани три (3) онлајн фокус групи со ученици и 
две (2) онлајн фокус групи со наставници. Повратните информации се анализираат и наодите ќе бидат 
презентирани во рамките на извештајот и споделени со тимот на проектот.  

✓ Ефектите од ревидираните наставни програми за граѓанско образование во основните и средните 
училишта беа евалуирани во првата половина на месецот преку е-прашалници и фокус групи. Е-
прашалниците беа споделени со учениците од осмо и деветто одделение, со учениците од прва 
година во средните стручни училишта, како и со наставниците по граѓанско образование. Околу 1700 
ученици и наставници дадоа повратни информации поврзани со нивните искуства со содржината на 
наставната програма за граѓанско образование, потенцијалот за постигнување на потребните 
компетенции, разновидноста на методите за настава и учење, итн. Квантитативните повратни 
информации ќе бидат придружени со квалитативни информации собрани преку 15 онлајн фокус групи 
спроведени со ученици од основно и средно училиште и три (3) онлајн фокус групи спроведени со 
наставници по граѓанско образование во средните училишта. Конечните извештаи коишто ќе ги 
содржат наодите и препораките ќе бидат соодветно споделени со тимот на проектот.  

✓ По спроведувањето првична анализа на повратните информации во врска со промените во 
граѓанското образование во средните стручни училишта, за време на онлајн настанот спроведен на 
15 јуни 2021 година, дел од наодите беа споделени со ученици и наставници по граѓанско образование 
во средните училишта. Резултатите укажуваат дека учениците се задоволни од промените, бидејќи 
тие го оценуваат нивното целокупно искуство со предметот како многу позитивно (просечна оцена од 
8,5 на скала од 1-10). Дополнително, огромно мнозинство ученици и наставници сметаат дека 
содржината е многу корисна, а активностите се доста интересни.  

 
Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Членовите на Центарот за фузија на идеи учествуваа на редовни состаноци коишто беа организирани 

во текот на целиот месец. Во текот на онлајн состанокот на 9 јуни 2021 година, учениците имаа 
можност да разговараат со актерот Дритон Вејсели за теми поврзани со важноста на креативноста и 
високата мотивација за постигнување одредени цели. Дополнително, за време на сесијата за 
прашања и одговори, актерот го сподели сопственото искуство со учениците и разговараше за патот 
до успехот, како резултат на посветеностa кон интересите и фокусирање на исполнување на нашите 
амбиции.  

✓ Апликациите коишто ги содржат идеите на учениците за позитивни промени беа доставени од страна 
на училишните координатори на ЦФИ и се во фаза на разгледување. Во претстојните месеци, проектот 
ќе обезбеди поддршка којашто ќе овозможи спроведување на креативните идеи на учениците и ќе 
придонесе за зголемен младински ангажман и позитивни промени на ниво на училиште.  

https://www.youtube.com/watch?v=IuhfGYOyOc4&t
https://www.youtube.com/watch?v=bP1w0xI7sIk
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/sto-mislat-srednoskolcite-za-zaednickite-casovi/
https://preview.mailerlite.com/a6e7f3


  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука  (МОН КМИО)  
✓ Тимот на проектот продолжи да обезбедува поддршка на МОН КМИО во реализацијата на активности 

коишто го унапредуваат спроведувањето на меѓуетничката интеграција и граѓанскиот ангажман во 
училиштата. Откако креираше линк на платформата Survey Monkey на кој се прикачени 
прашалниците за Планот за мерење на постигнувањата (ПМП) (достапни на сите наставни јазици), 
преку кои ќе се соберат податоци за спроведувањето на активностите за меѓуетничка интеграција во 
текот на учебната 2019/2020 година, МОН КМИО го дистрибуираше до сите училишта во земјата. 
Процесот на прибирање повратни информации сè уште беше во тек во овој период. Прашалникот 
досега го пополнија 317 училишта (242 основни и 75 средни). Останатите училишта ќе бидат 
поттикнати да го пополнат прашалникот и да ја завршат анкетата во претстојниот период. Веднаш 
штом ќе бидат добиени резултатите од прашалниците, МОН КМИО ќе ги искористи за да изготви 
извештаи врз основа на наодите. 

✓ Покрај тоа, работната група, формирана од проектот МИМО во партнерство со проектот во рамки на 
МЦГО „Зајакнување на мултиетничката соработка во општините“ поддржан од Детската фондација 
Песталоци, која се состои од претставници од универзитети и образовни институции, специјалист за 
образование и членови на МОН КМИО, изготвија нацрт-документ со стандарди за интеркултурно 
образование (СИО). Овој документ, кој се очекува да биде дел од Националните стандарди за 
основно образование, ги опфаќа сите три развојни циклуси во основното образование и се состои од 
три димензии: знаење, вештини и ставови. Веднаш штом ќе се вметнат конечните промени и 
повратните информации, документот ќе им биде предаден на образовните институции за одобрување 
и спроведување.  

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
✓ Продолжува соработката и координацијата со петнаесет (15) избрани општини кои работат на 

изготвување на стратегии и политики за МИО и младински ангажман во 2021 година. Општините се 
во различни фази на изготвување на локалните стратегии, т.е.: 

→ Дојран е првата (1) од петнаесет (15) општини којашто ја усвои локалната стратегија за 
меѓуетничка интеграција во образованието и младински ангажман, откако беше 
финализирана од страна на формираната општинска комисија/работна група и ставена на 
дневниот ред на советот на општината за разгледување.  

→ Општините Василево и Богданци подготвија нацрт верзии на нивните стратегии и акционите 
планови и овие документи наскоро ќе бидат доставени до советите на општините за 
разгледување и усвојување.  

→ Локалните стратегии во општините Радовиш и Чашка исто така беа финализирани и 
доставени до советите на општините за одобрување.  

→ Продолжи соработката и координацијата со останатите општини. Имено, осум (8) општини, 
т.е. Маврово и Ростуше, Дебар, Штип, Кичево, Карпош, Кисела Вода, Желино и Битола 
посветено работат на изготвувањето на стратегиите, додека две (2) општини: Шуто Оризари 
и Студеничани се во процес на формирање комисии/работни групи. 

✓ Покрај тоа, Општина Теарце којашто беше вклучена во овој процес претходната година т.е. во 2020 
година, ја изготви локалната стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и младински 
ангажман. Оваа општина се справуваше со потешкотии и одложувања како резултат на карантин, па 
дури и човечки загуби во претходната година, па затоа со почетокот на оваа календарска година 
процесот започна одново, а комисијата/работната група беше повторно формирана. Како резултат, 
во јуни 2021 година стратегијата беше усвоена од членовите на советот на општината. 

 
Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример (финализирање на младинските акции од 2020 
година) 
✓ Десетте (10) општини (Струга, Свети Николе, Пробиштип, Кавадарци, Велес, Долнени, Тетово, 

Гевгелија, Врапчиште и Прилеп) коишто се вклучија во овој процес во 2020 година, ги реализираат 
активностите коишто водат кон спроведување младински акции, односно: 

→ Во општините Долнени, Прилеп, Кавадарци, Велес, Гевгелија и Тетово, тимот на проектот во 
партнерство со МОФ работеше на финализирање на ставките и/или услугите што се потребни 
за спроведување на интервенциите и/или младинските акции. За таа цел, беше организиран 
координативен состанок со физичко присуство, а и координација со општините преку 
телефонски повици и е-пошта. Досега, како резултат на соработката помеѓу проектот, 
партнерската организација на МОФ, општините и училиштата, беа спроведени младински 
акции во четири (4) од десет (10) општини: Струга, Свети Николе, Пробиштип и Врапчиште.   

→ Во тек е процесот на собирање материјали (фотографии пред-потоа, кратки видео пораки) од 
учениците во општините Долнени и Тетово.  

→ Исто така, во рамки на онлајн младинската кампања #ЈасПридонесов, беа изготвени две 
видеа од снимените средби за застапување и кратките видео-материјали обезбедени од 
учениците-учесници од општините Пробиштип и Свети Николе во кои тие ги искажуваат 
своите мислења и перцепции за нивниот придонес за унапредување на локалните заедници.  

 



Започнување на спроведувањето младински акции во новите општини вклучени во процесот во 2021 
година 
✓ Проектот во партнерство со МОФ спроведе 24 активности во девет (9) од 15 општини со изготвени 

стратегии за реализација на нивните акциони планови и за поддршка на организацијата на младински 
акции во 2021 година. Како резултат, се постигна следното: 

→ Беа одржани девет (9) онлајн подготвителни состаноци со ученици од општините Кочани, 
Виница, Неготино, Ресен, Берово, Старо Нагоричане, Охрид, Босилово и Боговиње со цел да 
се обучат за претстојниот формален процес на застапување. За време на овие 
подготвителни состаноци, беа споделени резултатите и добиените повратни информации од 
онлајн прашалниците, беа реализирани подготовки со учениците и беа дадени насоки за 
подготовка на писма за застапување што ќе бидат испратени до претставниците на 
општините - одговорни за образование и/или градоначалниците на општините. 
Подготвителните состаноци со учениците го сочинуваат третиот чекор во дефинирањето 
приоритети и организирањето младински акции, по спроведувањето на првиот чекор или 
информативните состаноци, посебно со претставници од општините и посебно со 
претставниците од училиштата, и вториот чекор или мапирањето на интересите на младите 
преку онлајн работилници и утврдување на крајниот приоритет, врз основа на повратните 
информации добиени од пошироката младинска заедница преку онлајн прашалници. 

→ Потоа, учениците со поддршка на проектот подготвија писма за застапување за секоја од 
деветте (9) општини, наведувајќи го процесот, спроведените активности и утврдените 
приоритети што треба да им бидат презентирани на претставниците на општините. 

→ Потоа, беа организирани шест (6) состаноци за застапување помеѓу учениците и 
претставниците од општините Неготино, Виница, Кочани, Ресен, Берово и Охрид. На онлајн 
состаноците за застапување во општините Кочани, Виница, Ресен и Берово присуствуваа и 
градоначалниците, додека во Охрид и Неготино, со препораките и приоритетите на 
учениците беа запознаени општинските претставници. За време на овие состаноци, 
учениците го презентираа своето учество во целокупниот процес, како и писмото за 
застапување, за кое детално се дискутираше. Како резултат, учениците успеаја успешно да 
ги застапат нивните иницијативи/приоритети.  

✓ Со почетокот на новата учебна година, преостанатите шест (6) општини кои имаат изготвени 
стратегии (во 2020 година) ќе бидат вклучени во процесот на организирање младински акции. 

 
Наставни активности во училиштата  
✓ Во партнерство со Град Скопје, седум (7) средни училишта во Скопје („Боро Петрушевски“, „Здравко 

Цветковски“, „Арсени Јовков“, „Јосип Броз Тито“, „Димитар Влахов“, „Владо Тасевски“ и „Браќа“ 
Миладиновци“) продолжија да спроведуваат заеднички наставни часови по различни избрани 
предмети (т.е. стручни предмети, англиски, француски и германски јазик, уметност и други) со што се 
зголеми соработката помеѓу учениците од различни наставни јазици. Претставници од Град Скопје 
заедно со назначените советници од БРО и ЦСОО активно го следеа спроведувањето на овој процес. 
Претставници од Град Скопје ги поддржаа директорите на училиштата и тимовите за училишна 
интеграција (ТУИ) во нивната дискусија за предизвиците и начините за понатамошно подобрување 
на овој процес. Назначените советници од БРО и ЦСОО им обезбедија поддршка и менторство на 
наставниците во процесот на организирање заеднички наставни часови и унапредување на 
меѓуетничката интеграција.  

✓ За време на учебната 2020/2021 година, беа реализирани вкупно 757 заеднички часови по различни 
предмети (англиски јазик, применета козметика, компјутерски науки, англиски, француски и германски 
јазик, уметност, спорт и спортски активности и сл.) со учество на 636 ученици. За успешна реализација 
на заедничките часови, наставниците-реализатори одржуваа постојана онлајн комуникација, 
заеднички ги изработуваа подготовките за наставен час, ги споделуваа упатствата и презентациите 
со учениците и ги одржуваа часовите со помош на алатката Microsoft Teams. 

 
Насоки и поддршка за спроведување заеднички наставни и воннаставни активности 
✓ Проектот продолжи со спроведување активности коишто ќе резултираат со подготовка на Упатство 

за спроведување на заеднички наставни активности со учениците. Членовите на работната група ја 
доставија третата верзија на нивните делови од документот и тие беа предмет на дискусија и ревизија 
за време на онлајн состанокот одржан на 9 јуни 2021 година. Откако беа обезбедени повратни 
информации за материјалите/содржините, беше подготвен финалниот нацрт на документот што 
потоа беше испратен до партнерите/чинителите на проектот со цел добивање на повратни 
информации, односно, до Комисијата за МИО при МОН, Државниот просветен инспекторат (ДПИ), 
седумте (7) средни училишта од Град Скопје и до основните училишта што се вклучени во проектот 
поддржан од Детската фондација Песталоци „Јакнење на мултиетничката соработка во општините“ 
коишто спроведуваат заеднички наставни часови. Крајниот рок за доставување коментари и предлози 
за содржината на документот е 9 јули 2021 година. Врз основа на добиените повратни информации, 
Упатството ќе биде ревидирано и споделено со образовните институции за финално одобрување. 
Овој документ е подготвен во согласност со Националната стратегија за развој на концептот за едно 
(заедничко) општество и интеркултурализам, законите, подзаконските акти и концептите за 
образование во земјата и се очекува да го поддржи и прошири спроведувањето на заедничките 
наставни часови на сите нивоа на образовниот систем. 

 
 
 



Долгорочни воннаставни активности во училиштата  
✓ Во овој период, следниве избрани училишта спроведоа активности со поддршка на проектот и под 

менторство на БРО:  

→ На 4 јуни 2021 година, ОУ „Кирил и Методиј“ од село Романовце, Куманово и ОУ „Христијан 
Тодоровски Карпош“ од село Драгоманце, Старо Нагоричане организираа онлајн 
работилница преку Microsoft Teams. За време низата воннаставни активности наречени 
„Традиционални јадења од мојот крај“, учениците ги градеа своите животни вештини и 
подготвуваа закуски заедно со своите родители.   

→ Користејќи онлајн алатки, учениците од еко-секцијата на средното училиште „Цар Самоил“, 
општина Ресен, на 11 јуни 2021 година одржаа онлајн состанок. За време на состанокот, 
учениците дискутираа за тоа како можат да го подобрат и уредат дворот на училиштето, ги 
презентираа подготвените скици/цртежи пред своите врсници и преку процес на гласање 
избраа еден предлог, со што ги унапредија своите граѓански и демократски компетенции.  

✓ Во текот на второто полугодие од учебната 2020/2021 година, вкупно 213 ученици со различна етничка 
припадност учествуваа во 52 заеднички воннаставни активности (38 спроведени онлајн и 14 со 
физичко присуство на учениците) кои им овозможуваат да имаат зголемена интеракција, почесто да 
се состануваат, подобро да се запознаат, да учат и да работат заедно, да негуваат меѓусебна 
комуникација и да создаваат пријателства.  

 
Проектни активности за градење капацитети со ученици од училиштата избрани за спроведување 
долгорочни воннаставни активности 
✓ Проектот, во партнерство со МОФ, започна со организирање и спроведување дополнителни 

активности за градење на капацитетите со ученици од избраните девет (9) основни и средни училишта 
што се вклучени во спроведување долгорочни воннаставни активности. Преку овој процес што се 
состои од пет (5) фази, учениците во рамките на нивните предметни секции и партнерски активности 
ќе дефинираат и ќе иницираат промени во нивните училишта, ќе се консултираат со нивните 
соученици, ќе го вклучат ученичкиот парламент и ќе спроведат ученичка иницијатива/акција на ниво 
на училиштата за да го одбележат Меѓународниот ден на мирот, 21 септември 2021 година. 
Директното вклучување и поддршката на проектот се состои од дополнително градење на 
капацитетите на учениците за младински активизам, волонтирање, застапување и онлајн кампањи.  

✓ Во текот на овој месец беше финализирана третата фази од оваа нова низа на активности. Учениците 
со поддршка на нивните наставници и проектот подготвија и споделија со нивниот ученички парламент 
и/или нивните врсници, линк до онлајн прашалник за повратни информации што се состои од план на 
активности и/или иницијативи. Понатаму, беа одржани индивидуални онлајн состаноци со сите девет 
(9) училишта за презентирање на резултатите од онлајн прашалникот и за дефинирање на следните 
чекори.  

✓ Досега, спроведени се вкупно 27 активности за завршување на првите три фази од овој процес (т.е. 1 
- информативни состаноци со секое избрано училиште; 2 - работилници со ученици за младински 
активизам, волонтирање, застапување и развој на план на активности/иницијативи што ќе се 
имплементираат на Меѓународниот ден на мирот и 3 - учениците споделуваат онлајн прашалник со 
нивниот ученички парламент и/или нивните врсници за добивање повратни информации и 
реализација на онлајн состаноци за презентирање на резултатите).   

✓ 676 ученици беа вклучени во овој процес, од кои 126 ученици присуствуваа на онлајн работилници и 
состаноци, а 550 ученици беа вклучени во дефинирање на активностите/ иницијативите што ќе бидат 
спроведени во нивните училишта, преку пополнување на прашалник дистрибуиран до нив од нивните 
врсници.  

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Брошура со добри практики на ученички иницијативи (второ издание) 
✓ Во текот на јуни, тимот на проектот ја подготви финалната верзија на Брошурата со добри практики 

на ученички иницијативи од учебната 2020/2021 година. Брошурата содржи примери од 14 училишта 
кои спроведоа ученички иницијативи и отворени денови за граѓанско образование на далечина /на 
хибриден начин. Сите примери се детално разработени и илустрирани преку избрани фотографии од 
различните фази на иницијативите.  

✓ Документот беше лекториран и преведен на албански јазик, по што започна процесот на  дизајнирање. 
Издавањето на Брошурата е планирано за август-септември, за да се поддржи спроведувањето на 
иницијативите на учениците во училиштата од фаза 3 во текот на следната учебна година. Заедно со 
првото издание, Брошурата ќе послужи како упатство за училиштата за тоа како да планираат и 
спроведуваат успешни ученички иницијативи на дигитален и хибриден начин.   

 
Градење на капацитети за граѓански етос во училиштата за училишниот персонал од основните училишта 
од фаза 3 
✓ Во текот на јуни беа спроведени преостанатите 12 работилници за градење на капацитети од страна 

на 19 советници од БРО, одговорни за обезбедување поддршка на училиштата од фаза 3. Со тоа се 
заокружи циклусот работилници за градење на капацитети за тимовите на училиштата од фаза 3 
коишто вклучуваа наставник/ци по граѓанско образование, директор и членови на стручните служби. 
Вкупно беа спроведени 17 онлајн работилници од страна на 25 советници од БРО за повеќе од 250 
претставници од сите училишта од фаза 3. За време на работилниците, советниците од БРО и 



учесниците дискутираа за политиките поврзани со концептот на граѓански етос во училиштата, ги 
анализираа неопходните фази на ученичките иницијативи, разгледува успешни примери и беа дадени 
информации за вклучување на активности поврзани со граѓанскиот етос во Годишната програма за 
работа на училиштето. Покрај тоа, претставниците на училиштата, на нивно барање, добија насоки за 
реализација на потребните подготвителни чекори пред почетокот на учебната година, за градење и 
координирање на јак тим од училиштен персонал заинтересиран за промовирање на граѓанскиот етос 
преку ученички иницијативи, како и за подготовка на временска рамка и акционен план за 
активностите, со одредена флексибилност во зависност од епидемиолошката состојба во земјата.  

✓ Членовите на тимот на проектот од МЦГО и МОФ присуствуваа на сите работилници што беа 
организирани и им обезбедија поддршка на советниците од БРО. По завршувањето на циклусот 
работилници, тимот на проектот подготви промотивен текст којшто ќе биде објавен на веб страницата 
на МЦГО и на профилите на социјалните медиуми.    

 
Развивање програма за градење капацитети за граѓански етос во училиштата за вработените во средните 
стручни училишта 
✓ Тимот на проектот организираше два (2) онлајн состаноци поврзани со спроведувањето на ученички 

иницијативи во средните училишта и назначувањето ментори. Првиот состанок беше одржан со 
претставници на ЦСОО коишто дадоа предлози за рамката на политики во средните училишта со 
коишто ќе се поддржи спроведувањето на ученичките иницијативи. ЦСОО номинираше 8 
советници/претставници и секој од нив ќе биде ментор во 5 средни училишта. Вториот состанок се 
одржа со 10 искусни училишни практичари коишто дополнително, ќе бидат ментори при 
спроведувањето на ученичките иницијативи во 35 средни стручни училишта во текот на учебната 
2021/2022 година (3-4 училишта по практичар). Вкупно, 18 ментори ќе бидат одговорни за 75 средни 
стручни училишта.  

✓ Подготовките за овој процес започнаа со добивањето на одобрение од ЦСОО за планот за 
распределба на ментори по училишта, заедно со деталниот план за претстојните активности поврзани 
со менторите. До сите училишта беше испратено информативно писмо во коешто беа наведени 
планираните активности за наредната учебна година, како и информацијата за  назначените ментори 
коишто ќе ги водат низ процесот. Покрај тоа, се планира еднодневна обука за обучувачи за сите 
училишни ментори за првата половина на јули 2021 година. Тимот на проектот ги подготви потребните 
материјали за обука (резиме на сесијата, PowerPoint презентација, активности, работни листови и др.) 
и започна со организирање на логистичките детали за настанот.    

 
Меѓународни консултанти - спроведување сеопфатна обука за граѓански етос во училиштата 
✓ Тимот на проектот редовно комуницираше со меѓународните консултанти во врска со нивните 

прашања и технички потреби за обуката за граѓански етос во училиштата што е планирана за крајот 
на септември 2021 година. Покрај тоа, тимот работеше на подготовка на дополнителни материјали и 
практични примери коишто ги побараа меѓународните консултанти како поддршка за претстојната 
обука.  

 
Активности за оценување за граѓанско образование за средните училишта 
✓ Документот со задачи за оценување доби финално одобрение од БРО, по што започна процесот на 

дизајнирање. По финализирањето на дизајнот на публикацијата, се планира двете верзии на 
документот (на македонски и на албански јазик) да се објават во текот на јули-август 2021 година. 
Документот ќе им послужи на наставниците по граѓанско образование во средните стручни училишта 
како дополнителен наставен материјал и како  поддршка при оценувањето.    

 
Доделување сертификати на наставници по граѓанско образование од средните училишта коишто имаат 
завршено онлајн обуки за новата наставна програма за граѓанско образование 
✓ Тимот на проектот ги подготви и отпечати сертификатите за 111 наставници по граѓанско образование 

од средните училишта коишто присуствуваа на онлајн обуките спроведени во октомври-декември 2020 
година. Сертификатите ги потпиша директорот на БРО и потоа беа испратени до училиштата.  

✓ Тимот на проектот организираше онлајн настан за доделување сертификати на 15 јуни 2021 година.  
За подготовка на настанот беа одржани четири подготвителни состаноци со панелистите (наставници 
и ученици). На почетокот од настанот,  директорот на БРО им посака добредојде на учесниците и им 
честита за успешната учебна година. Потоа, координаторот за мониторинг и евалуација на МИМО со 
публиката ги сподели првичните резултати од истражувањето на МЦГО, по што беа одржани две (2) 
панел дискусии (со наставници и ученици). На крајот, панелистите одговараа на прашања од 
публиката и споделија и други искуства од нивната секојдневна работа. На настанот учествуваа 40 
училишни практичари, советници од БРО, членови на тимот на МИМО и др. Општо гледано, настанот 
им даде можност на наставниците и учениците по граѓанско образование од средните училишта да ги 
споделат своите искуства од новата наставна програма за граѓанско образование и од Упатството за 
наставници изработено од БРО и МЦГО. Настанот, заедно со добивањето на испратените 
сертификати претставува заокружување на почетната фазата од градењето капацитети на 
наставниците по граѓанско образование од средните стручни училишта. Од наредната учебна година, 
процесот ќе продолжи со набљудувања и менторирање на часовите од страна на советниците од БРО.     

✓ По настанот, на панелистите им беа доделени потпишани електронски сертификати за учество на 
настанот како говорници. Тимот на проектот подготви промотивен текст за објава на веб страницата 
и социјалните медиуми на МЦГО во којшто се опфатени главните теми што беа дискутирани на 
настанот, а во соработка со координаторот за комуникации, исто така, беше подготвен и инфографик.  

 



Извештај за спроведените ученички иницијативи   
✓ Врз основа на податоците што преку електронските прашалници за известување беа добиени од 

учениците, наставниците и советниците од БРО, тимот на проектот работеше на аналитички извештај 
за ученичките иницијативи спроведени во текот на учебната 2020/2021 година.   

✓ Според првичната анализа, околу 60% од ученичките активности биле фокусирани на зголемување на 
свесноста за разни теми (на пр., човековите права и недискриминација, екологија, Ковид-19, врсничко 
насилство и др.). Учениците ги оценија своите активности на скала од 1 до 5 со просечна оценка од 
4,73, при што повеќе од 80% од учениците избраа оценка 5. Кога беа замолени да го оценат нивото 
на младинско учество според Скалата на младинско учество на Роџер Харт, најголемиот дел од 
испитаниците го избраа едно од трите највисоки нивоа (нивоа 6-8), што укажува на вредноста на 
ученичките иницијативи во поттикнувањето на учество на учениците во нивните училишта и локални 
заедници.  

 
Извештај за набљудувања на часовите по граѓанско образование за осмо и деветто одделение 
✓ Тимот на проектот работеше на анализа на податоците добиени од советниците од БРО за 

набљудуваните часови по граѓанско образование за осмо и деветто одделение. Во извештајот ќе 
бидат прикажани просечните оценки од страна на советниците од БРО за 40 индикатори што се 
однесуваат на квалитетот и ефективноста на учењето на далечина за време на часовите по граѓанско 
образование, а исто така ќе бидат сумирани и квалитативните податоци.   

✓ Според првичните увиди, просечната оценка за индкаторите е 2,31 (на скала од 1 до 3). Имајќи 
предвид дека сите набљудувани часови по граѓанско образование беа спроведени онлајн, не 
изненадува фактот дека следниве групи индикатори беа оценети со најниски оценки: активно учество 
на ученици (2,1), планирање на онлајн час и подготовка на дигитални ресурси (2,14) и оценување на 
далечина (2,15). Увидите добиени од извештајот ќе бидат искористени за дополнителна поддршка на 
наставниците по граѓанско образование во текот на наредната учебна година, особено ако се 
спроведува преку учење на далечина или на хибриден начин. 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ Беа подготвени инженерски извештаи за реновирање на ОУ „Димче Ангелов Габерот“ во Општина 

Демир Капија, ОУ „Добре Јованоски“ во Општина Прилеп, ОУ „Славчо Стојменски“ во Општина 
Виница, ОУ „Никола Карев“ во Општина Крушево, ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ во Општина Кисела 
Вода и СУ „Арсени Јовков“ во Град Скопје.   

✓ Беа потпишани меморандуми за разбирање за реновирање на ОУ „Димче Ангелов Габерот“ од Демир 
Капија, ОУ „Добре Јованоски“ од Прилеп и ОУ „Славчо Стојменски“ од Виница од страна на Извршниот 
директор на МЦГО, Раководителот на проектот, градоначалниците на општините и директорите од 
горенаведените училишта.   

✓ На 16 јуни 2021 година, беа објавени барања за прибирање понуди за „Поставување на нова термо-
фасада“ во ОУ „Димче Ангелов Габерот“ во Општина Демир Капија, „Поставување на нов систем за 
греење“ во ОУ „Добре Јованоски“ во Општина Прилеп и „Реконструкција на тавани и подови во 
училници“ во ОУ „Славчо Стојменски“ во Општина Виница во два дневни весници, „Коха“ на албански 
јазик и „Нова Македонија“ на македонски јазик и на веб страницата на МЦГО. 

✓ На 30 јуни 2021 година, беше организирано отворање на понудите за тендерите за „Поставување на 
нова термо-фасада“ во ОУ „Димче Ангелов Габерот“ во Општина Демир Капија, „Поставување на нов 
систем за греење“ во ОУ „Добре Јованоски“ во Општина Прилеп, и „Реконструкција на тавани и подови 
во училници“ во ОУ „Славчо Стојменски“ во Општина Виница.  

✓ Комплетите со алати за одржување коишто содржат алати, прибор за хигиена и заштитна опрема беа 
доставени во 12 училишта што беа реновирани во третата проектна година.  

✓ Покрај тоа, тимот на проектот работеше на евидентирањето/собирањето 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. 

 


