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Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
 Беше изработено промотивно видео, кое го содржи целиот процес на планирање и спроведување 

младински акции. Видеото ќе биде објавено на интернет во претстојниот период. Исто така, тоа е 
едно од 25-те видеа, кои се планира да бидат изработени оваа година со цел да се претстави 
процесот на реализирање младински акции во општините што се вклучени во проектот. 

 Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со медиумски статии за проектните 
активности во училиштата и во локалните заедници. 

 Веб страницата на проектот и платформите за социјални медиуми беа редовно ажурирани со 
информации и вести за текот на проектните активности. Беше изготвен медиумски билтен кој беше 
споделен со сите медиуми. 
 

Мониторинг и евалуација 
 Во текот на првата половина на месецот, беше спроведено е-истражување со ученици коишто се 

дел од училишните предметни секции и активностите во партнерство. Вкупно 240 ученици од девет 
(9) основни и средни училишта дадоа повратни информации за нивните претходни искуства со 
заедничките активности, перцепциите за етнички „поинаквите“ и преференциите за претстојните 
активности. Резултатите беа детално анализирани, додека пак извештајот со наодите е во фаза на 
подготовка. Извештајот ќе вклучува комбинација на квантитативни и квалитативни повратни 
информации собрани од е-истражувањето и седумте (7) фокус групи, кои се спроведоа во текот на 
последната недела од февруари. Откако ќе се заврши, извештајот ќе биде споделен со тимот на 
проектот, додека пак резиме од наодите и препораките ќе биде споделено со избраните училишта 
кои започнаа да реализираат воннаставни активности. 

 Беа изготвени инструменти за мониторинг на наставните и воннаставните активности, кои ќе бидат 
достапни преку алатката KoBo Toolbox за советниците од БРО и ЦСОО, кои се одговорни за 
активностите за мониторинг, при што ќе се овозможи лесно собирање и управување со податоците. 
Беа завршени видеа со упатства и детални насоки за користење на алатката KoBo Toolbox, кои ќе 
служат како дополнителна помош за советниците. Со цел да се овозможи ефикасно собирање 
податоци, особено на терен, Проектот донираше техничка опрема, т.е. таблети на БРО и на ЦСОО. 
Техничката опрема ќе се користи за пополнување на инструментите за мониторинг што се достапни 
на алатката KoBo Toolbox. 

 На 25 март 2021 година беше организиран онлајн координативен состанок со назначените советници 
од БРО и од ЦСОО, при што беа презентирани инструментите за набљудување на часовите во текот 
на заедничките наставни и воннаставни активности и беше дискутирана динамиката на поддршката 
и менторството што ќе им се обезбеди на училиштата во текот на целата година. За време на 
состанокот беа презентирани и првичните наоди од е-истражувањето спроведено со учениците 
коишто се дел од училишни предметни секции и активностите во партнерство. Целта на 
презентацијата беше советниците да се запознаат со почетната состојба во деветте (9) училишта 
кои реализираат воннаставни активности. Дополнително, учесниците беа запознаени со 
функционалностите на алатката KoBo Toolbox и нејзините предности во однос на теренскиот 
мониторинг. 

 Извештаите за евалуација на активностите за градење на капацитетите, кои беа спроведени во текот 
на месец февруари: 1) работилница со наставници и координатори на Тимовите за училишна 
интеграција (ТУИ) од училиштата поддржани од проектот, кои се вклучени во реализирањето 
воннаставни активности во 2021 година и 2) информативни средби со претставници од петнаесет 
(15) општини кои ќе работат на развојот на стратегии за МИО и ангажирање на младите во текот на 
2021 година, беа финализирани и споделени со тимот на проектот. Извештаите му овозможуваат на 
проектот постојано да ги подобрува активностите и да открива области во кои е потребна 
дополнителна помош за корисниците на проектот. 
 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
 Членовите на Центарот за фузија на идеи имаа можност да предлагаат креативни идеи користејќи ја 

алатката OneNote Notebook, како заеднички простор за споделување. Тимот на проектот, во 
соработка со интерниот тим на Центарот за фузија на идеи, имаше улога на фасилитатор на овој 
процес. После предлагањето идеи, реализирано  според упатствата, учениците се вклучија во два 
(2) онлајн состаноци на кои секој ученик имаше можност да ги презентира своите идеи, додека 
остатокот од членовите на ЦФИ даваа повратни информации. По процесот на предлагање идеи ќе 
следи активност за градење на капацитетите во април, кога членовите на ЦФИ ќе соработуваат со 
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координаторите на Тимовите за училишна интеграција (ТУИ) со цел да развијат по една заедничка 
идеја за позитивна промена во секое од училиштата. 

 Двајца членови на Центарот за фузија на идеи имаа можност доброволно да се пријават и да 
напишат кратки рубрики за нивните искуства со учење на далечина. Членовите на ЦФИ се осврнаа 
на некои од предизвиците и позитивните аспекти на учењето на далечина, како и на нивната 
вклученост во воннаставни активности во текот на овој период. Во текот на еден од редовните 
состаноци, двајцата доброволци ги споделија своите приказни со останатите членови на ЦФИ со 
посебен осврт на самиот процес на пишување. 

  

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

  

Соработка на проектот со Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука  (КМИО МОН) 
 Работната група формирана од МИМО во партнерство со Проектот Песталоци на МЦГО за 

Зајакнување на мултиетничката соработка во општините, која се состои од претставници од 
универзитети, специјалисти за образование и образовни институции, вклучувајќи и членови на 
КМИО МОН, предложи/вклучи стандарди за Интеркултурни компетенции во образованието (ИКО) 
како дел од нацрт-верзијата на Националните стандарди за основно образование. Националните 
стандарди за основно образование беа усвоени од Министерот за образование и наука и ги 
опфаќаат предложените измени и дополнувања. Понатаму, формираната работна група 
продолжува да работи на комплементарен документ со ИКО стандарди што ќе ги опфати сите три 
развојни циклуси во основното образование, кои се состојат од три димензии: знаење, вештини и 
ставови. 

 Соработката на MЦГО со КМИО МОН го продолжи процесот на изготвување извештај за напредокот 
и реализирањето на акциониот план кој е дел од Националната стратегија за развој на концептот за 
едно (заедничко) општество и интеркултурализам. Имено, од страна на проектите на МЦГО беа 
доставени повратни информации што ги вклучија и достигнувањата и резултатите од проектите во 
извештајот на МОН, којшто беше проследен и презентиран до Владата на Република Северна 
Македонија. 
 

Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
 Продолжи усвојувањето на општинските стратегии за меѓуетничка интеграција во образованието и 

ангажирање на младите, при што на состаноците на Советот на општината, општините Кочани и 
Ѓорче Петров ги одобрија развиените стратегии. Оттука, 14 (од 15) општини што беа вклучени во 
овој процес во 2020 година го финализираа процесот, односно: Ресен, Аеродром, Сарај, Чаир, 
Берово, Старо Нагоричане, Босилово, Боговиње, Гази Баба, Виница, Неготино, Центар, Кочани и 
Ѓорче Петров. Во општина Охрид, стратегијата е вклучена во агендата на Советот на општината и 
се очекува да биде изгласана на претстојниот состанок. Со тоа бројот на општини со изготвени и 
одобрени општински стратегии достигнува 30 (од 81 општина во земјата), што е резултат на 
поддршката и менторството овозможени преку проектот. 

 Покрај тоа, нови петнаесет (15) општини се приклучија на овој процес на почетокот на 2021 година, 
при што МИМО го започна процесот на развој на општинските стратегии за меѓуетничка интеграција 
и ангажирање на младите. Тимот на проектот, во соработка со менторите, ги поддржа општините во 
иницирањето и дискутирањето на процесот на општинско ниво и во формирањето комисии/работни 
групи, номинирани од градоначалниците. Постигнато беше следново: 

 Општините Дојран, Радовиш, Чашка, Маврово, Ростуше, Дебар и Василево успеаја да 
формираат комисии/работни групи по одлука донесена од градоначалниците. Понатаму, 
членовите на комисиите/работните групи во општините Дојран и Чашка спроведуваа 
редовни онлајн работни состаноци, на кои работеа на развивање на структурата на 
документот. 

 Во општините Штип, Карпош и Богданци, одлуките за формирање комисии/работни групи за 
меѓуетничка интеграција во образованието се ставени на агендата на Општинските совети и 
ќе бидат изгласани на претстојните состаноци на советите. 

 Преостанатите седум (7) општини: Битола, Шуто Оризари, Кичево, Студеничани, Кисела 
Вода и Желино се во процес на формирање комисии/работни групи. 

 
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) се во различни фази/чекори на реализација на активностите што водат кон 
спроведување младински акции, односно: 
 На 16 март 2021 година беше организирана онлајн средба за претставување и застапување со 

ученици и претставници од општина Гевгелија. Учениците од средното училиште „Јосиф 
Јосифовски“ и основните училишта „Владо Кантарџиев“ и „Крсте Мисирков“  пред општинските 
службеници ги презентираа своите идеи и приоритети за подобрување на локалната заедница, кои 
ќе доведат до спроведување на младинските акции во оваа општина. Со Гевгелија како последна 
општина, проектот, во партнерство со МОФ, успеа да ги дефинира младинските приоритети и да 
организира средби за застапување помеѓу ученици и претставници на општините од сите десет (10) 
општини кои беа вклучени во 2020 година. 
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 Преку заедничка соработка и активности на проектот и општините Пробиштип и Врапчиште беа 
спроведени младински иницијативи. Како резултат на тоа, беа поставени клупи и корпи за отпадоци 
во Градскиот парк во Пробиштип. Општината обезбеди човечки ресурси и работна рака за 
расчистување на просторот и поставување на опремата, додека пак проектот придонесе со набавка 
на урбаната опрема (клупи и корпи за отпадоци). Во Општина Врапчиште, училишниот двор во ОУ 
„Врапчиште“ беше уреден и разубавен како дел од младинските акции организирани на 19 март 
2021 година. Вклучувајќи ги овие две (2) општини, вкупниот број на општини со финализирани 
интервенции или младински акции изнесува четири (4), односно: Струга, Свети Николе, Пробиштип 
и Врапчиште. Следејќи ги упатствата на Владата во врска со пандемијата на КОВИД-19, 
спроведувањето на младинските акции беше организирано без физичко присуство на учениците. 
Меѓутоа, учениците беа во можност да го следат процесот на спроведување на младинските акции 
и да направат фотографии за направените промени. Фотографиите, коментарите и видеата на 
учениците во претстојниот период ќе бидат споделени  во текот на онлајн младинската кампања 
#ЈасПридонесов. 

 Во рамките на проектот беа организирани и координативни активности во партнерство со 
Младинскиот образовен форум. Имено, беше организиран координативен состанок со физичко 
присуство со претставници од општина Тетово, со цел да се дискутираат детали во врска со 
спроведувањето на младинските иницијативи во оваа општина. Покрај тоа, беа посетени 
потенцијалните локации за спроведување младински акции. Следните чекори ќе вклучуваат 
реализација на младински акции во општина Тетово. Проектот исто така ја продолжи 
комуникацијата со претставници од општините Долнени, Велес, Кавадарци и Прилеп. Беше 
организиран онлајн координативен состанок со цел да се утврдат претстојните чекори поврзани со 
интервенциите. Како резултат на тоа, процесот на набавка на потребните материјали/опрема за 
спроведување на предложените интервенции е во тек. 

 Во тек е процесот на собирање материјали (фотографии пред-потоа, кратки видео пораки) од 
учениците во општините (Свети Николе, Пробиштип и Врапчиште) каде што младинските акции  се 
веќе завршени. Беше надграден концептот за онлајн младинска кампања #ЈасПридонесов и освен 
објавувањето фотографии направени од учениците-учесници, ќе се подготви и видео за секоја 
општина. Ова видео ќе биде подготвено од снимените средби за застапување и кратки видео-
материјали обезбедени од учениците-учесници, во кои тие ги искажуваат своите мислења и 
перцепцијата за нивниот придонес за унапредување на нивните локални заедници. 
 

Започнување на спроведувањето младински акции во новите општини вклучени во процесот во 2021 
година 
 Со цел да се подигне свеста за животната средина, група млади од делот на Програмата за 

локален младински активизам за меѓуетничка интеграција во образованието, заедно со 
претставниците на општина Виница, организираа еко-акција на 21 март 2021 година. По 
усвојувањето на локалната стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и ангажирање 
на младите, Општина Виница го примени акциониот план и финансиски го поддржа 
спроведувањето на иницијативата, додека јавното комунално претпријатие „Солидарност“ 
донираше садници. Оваа младинска акција се реализираше на иницијатива на општината и во 
согласност со активностите во акциониот план за општинска стратегија. Општина Виница е една (1) 
од петнаесетте (15) општини кои беа поддржани од проектот при развојот на општински стратегии 
за МИО и ангажирање на младите и акциониот план во 2020 година. 
 

Наставни активности во училиштата 
 Тимот на проектот, во партнерство со Град Скопје и ОБСЕ, продолжи да обезбедува поддршка на 

седумте (7) избрани средни училишта за реализација на заеднички наставни часови со ученици од 
различни наставни јазици. Беа организирани редовни онлајн координативни состаноци со ТУИ и 
наставниците-реализатори на заедничките наставни часови, со цел да се дискутираат и да се 
споделуваат искуствата и ангажманот на наставниците во процесот на реализација на заедничките 
часови, нивните потреби и предизвици. Во периодот од јануари до март 2021 година, се одржаа 224 
заеднички часови по различни предмети (англиски јазик, применета козметика, информатика, 
германски јазик, ликовно образование, спорт и спортски активности и др.), на кои учествуваа 662 
ученици. За успешна реализација на заеднички часови, наставниците-реализатори одржуваат 
постојана онлајн комуникација, заеднички го подготвуваат наставниот план, ги споделуваат 
упатствата и презентациите со учениците и ги одржуваат часовите со помош на алатката Microsoft 
Teams и други алатки, кои се дел од Националната платформа за учење на далечина. 

 
Долгорочни воннаставни активности во училиштата 
 По дводневната онлајн обука за градење капацитети со деветте (9) избрани училишта за 

спроведување долгорочни онлајн воннаставни активности (во предметни секции и во партнерство) 
во 2021 година, училиштата се занимаваа со дизајнирање активности со учениците, подготвување и 
доставување на апликациите до тимот на проектот. Доставените апликации беа разгледани и 
одобрени од тимот на проектот, по што училиштата започнаа со спроведување разни активности со 
учениците. Во основното училиште „Гоце Делчев“ од Свети Николе, учениците се вклучија во 
училишна секција за биологија и екологија и реализираа три (3) заеднички состаноци, на кои 
разменуваа идеи и работеа на изработката на лого за училишната секција за биологија и екологија. 
Воннаставните активности им овозможуваат на учениците со различна етничка припадност да 
имаат продолжена интеракција, често да се среќаваат, подобро да се запознаат, да учат и да 
работат заедно, да ја негуваат меѓусебната комуникација и да создаваат пријателства. Понатаму, 

https://www.vinica.gov.mk/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2/


во партнерство со Младинскиот образовен форум, проектот планира да пилотира нови пристапи и 
да спроведе дополнително градење на капацитетите на учениците. Како резултат на тоа, учениците 
ќе стекнат знаење за волонтирање, спроведување младински иницијативи и акции или ангажирање 
на младите во заедницата, застапување и лобирање и онлајн кампањи. 

 
Набљудување, насоки и поддршка за спроведување заеднички наставни и воннаставни активности 
 Врз основа на препораките од мониторингот и евалуацијата, проектот ќе го поддржи 

спроведувањето заеднички наставни и воннаставни активности преку организирање набљудувања 
на часовите и обезбедување менторство од страна на советниците на БРО и ЦСОО. Така, во 
соработка со БРО и ЦСОО беа изготвени инструменти за набљудување на овие активности со 
учениците (заеднички наставни часови/настава, училишни предметни секции, работилници, 
иницијативи на ученици, екскурзии/посети/ученички кампови и сл.). Во претстојниот период, 
назначените советници ќе започнат да го набљудуваат и да го менторираат спроведувањето на 
заедничките часови во седумте (7) средни училишта од Град Скопје, како и спроведувањето на 
воннаставни активности со ученици во избраните училишта. 

 Понатаму, за унапредување и поддршка на спроведувањето на заедничките наставни часови, беше 
формирана работна група составена од претставници од КМИО МОН, БРО, ЦСОО, Град Скопје, 
ОБСЕ, Проектот Песталоци на МЦГО за Зајакнување на мултиетничката соработка во општините и 
проектот МИМО. Во согласност со акциониот план за Националната стратегија за развој на 
концептот за едно (заедничко) општество и интеркултурализам, ќе се изготви Упатство за 
реализација на заеднички наставни активности со ученици. Досега беа организирани две (2) средби 
со членовите на работната група на 24 и 31 март 2021 година. Така, низ продуктивна дискусија беа 
дефинирани структурата на документот, временската рамка на активностите и одговорностите. 
Документот се очекува да ја помогне реализацијата на заедничките наставни часови на сите нивоа 
на образовниот систем. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Поттикнување граѓански етос во училиштата  
 Училиштата од фаза 2 спроведоа над 50 дигитални и хибридни активности како дел од 

иницијативите на учениците, од кои повеќето беа посетени од тимот на проектот. Повеќе од 100 
ученици и 55 наставници од 38 училишта, како и шест (6) советници од БРО, ги пополнија 
формуларите за процена на спроведените ученички иницијативи. Беа спроведени различни ученички 
иницијативи, како што се: работилници за препознавање и заштита од врсничко насилство и сајбер-
насилство; иницијативи за подобрување на јавните простори во заедницата; дебати за различни 
прашања од интерес на учениците; активности за подигање на свеста за прашања поврзани со 
правата на детето, дискриминација, опијати, итн.; петиции за локално релевантни прашања. 

 Советниците од БРО назначени за пилотирање на алатката за оценување на граѓанскиот етос во 
училиштата, која првично беше развиена од меѓународни консултанти, спроведоа 40 активности 
(фокус групи и интервјуа) со релевантни засегнати страни (ученици, родители и училиштен кадар) од 
10 пилот училишта. Советниците доставија извештаи во кои се синтетизираат собраните 
информации. Искуството ќе го олесни финализирањето на алатката и развојот на целокупната 
методологија за оценување наменета за евалуација на граѓанскиот етос во училиштата. 

 Спроведена е воведна работилница за шесте (6) новоназначени советници на БРО за поддршка на 
училиштата во поттикнувањето на граѓански етос. За време на онлајн состанокот, беа дискутирани 
релевантните концепти и процеси, како и добри примери на досега спроведените активности. Беше 
споделена општата временска рамка за проектните активности и детално се дискутираше за 
задачите на советниците, како и за поддршката што се обезбедува од тимот на проектот. 

 Спроведен е процес за избор на понудите за техничка опрема (лаптопи и ЛЦД-проектори) за 
училишта во фаза 2, наменети за поддршка и стимул на ученичките иницијативи, а во тек е и 
процесот на набавка. Поради пандемијата, опремата се очекува да пристигне во текот на јули 2021 
година. 

 
Подобрување на наставата и учењето на граѓанско образование 
 Тимот на проектот го финализираше документот што содржи 19 активности за сумативно и 

формативно оценување (тестови, наставни ливчиња, есејски прашања, скали за оценување и сл.) за 
граѓанско образование во средните училишта. Документот вклучува по 3-4 активности за секоја 
модуларна единица, во согласност со наставните програми за граѓанско образование во средните 
училишта. Задачите беа испратени до БРО за конечно одобрување и се во фаза на ревидирање 
според добиените повратни информации. По ова, следуваат превод и графички дизајн, по што 
наставниците ќе можат да го користат документот во текот на нивната работа. 

 Пет советници на БРО реализираа онлајн набљудување на 11 часови по граѓанско образование во 
шест (6) основни училишта, со цел да ги поддржат наставниците со совети за ефикасна реализација 
на онлајн часови. Досега беа доставени 11 извештаи од набљудувањата на онлајн часовите. Според 
прелиминарните податоци, наставниците се прилагодиле релативно добро на основните барања за 
далечинско  образование. Има простор за подобрување во однос на употребата на дигитални алатки 
за поддршка на самостојното учење и за соработка на учениците за време на часовите, како и за 
практична примена на поминатиот материјал. Наставниците добија детални повратни информации 
за реализираните часови со цел да ја подобрат нивната идна наставна практика. 



 Во текот на периодот од октомври до декември 2020 година, беа организирани три сесии за обука на 
наставници по граѓанско образование во средните училишта од страна на тимот на проектот, во 
соработка со БРО. Овој месец, тимот на проектот започна со подготовка на сертификати за учество 
што ќе ги добијат наставниците за успешно завршување на обуките. Ова вклучува вкрстена проверка 
на точноста на податоците обезбедени преку регистрација и на бројот на посетени сесии (часови) за 
обука. 
 

Упатства за методика на настава од далечина, воннаставни активности од далечина и училишни секции 
од далечина 
 Упатствата за методика на настава од далечина, воннаставни активности од далечина и училишни 

секции од далечина беа официјално усвоени од страна на БРО во јануари 2020 година. Овој месец, 
графички дизајнираните верзии на Упатствата на македонски (1, 2, 3) и на албански јазик (1, 2, 3) беа 
поставени на веб-страницата на БРО. Упатствата дават детални насоки и идеи за подготовка и 
реализација на ефективни онлајн часови, воннаставни активности и училишни секции во основните и 
средните училишта во текот на периодот на далечинско образование. 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање 

  

Реновирање на училиштата 
 106-те апликации од училиштата, доставени во електронска и печатена форма, беа испратени до 

секој член на работната група, којашто индивидуално ги оценуваше, според утврдените критериуми: 
- Критериум 1: промоција на меѓуетничка кохезија во училиштето; 
- Критериум 2: промоција на граѓански вредности и демократско однесување на учениците; 
- Критериум 3: тековни потреби за реновирање на училиштето, и 
- Критериум 4: активно ангажирање на училишните заедници и општината во реновирањето и 

процентот на нивниот придонес. 
Резултатите од евалуацијата беа сумирани од тимот на компонентата и беше изготвена ранг-листа. 
Претставниците од МОН/Сектор за капитални инвестиции (СКИ) како дел од работната група 
одржуваа редовни состаноци со работната група на компонента 3 и учествуваа во процесот на 
евалуација, избор и одобрување на училиштата за реновирање. Ова партнерство е од суштинско 
значење за да се осигури дека реновирањата на МИМО се усогласени со годишната програма на 
МОН/СКИ за подобрувања на училиштата. 

 На 22 март 2021 година беше организиран состанок на работната група. Како резултат на тоа, 
училиштата беа рангирани врз основа на заедничка дискусија за секое училиште одделно и беа 
усвоени списоците на избрани училишта. Усвоените списоци се однесуваат на две фази, односно 12 
училишта што ќе бидат вклучени во работата на компонентата 3 во фаза 4, 12 училишта што ќе 
бидат вклучени во фаза 5, како и училишта што ќе бидат ставени на список за чекање. 

 Тимот на проектот продолжи да работи на собирање на потребната документација за уделот во 
трошоците (финансиски или во работна рака), при што беа регистрирани следниве удели од 
училиштата од трета фаза: ОУ „Јосип Броз Тито“ од општина Валандово со 44,73% од вкупната 
инвестиција, СУ „Ѓорче Петров“ од општина Кавадарци со 33,86% од вкупната инвестиција, ОУ 
„Мирче Ацев“ од општина Ѓорче Петров со 54,53% од вкупната инвестиција и ОУ „Христијан 
Тодоровски Карпош“ од општина Старо Нагоричане со 27,47% од вкупната инвестиција. Со ова, 
досега се документирани удели од 6 училишта од вкупно 12-те училишта од третата фаза.  

 

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Upatstvo-za-metodika-za-nastava-na-dalecina-1.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Sproveduvanje-ucilisni-klubovi-i-sekcii-od-dalecina.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Upatstvo-za-vonnastavni-aktivnosti-na-dalecina.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/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-1.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Seksione-klube-shkollore-n%C3%AB-distanc%C3%AB-2020-21-1.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/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-1.pdf

