
 

 

 
 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  
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Меѓукомпонентни активности 

 
 

Активности за соработка на проектот 
✓ Членовите на тимот на проектот учествуваа на конференцијата – „Врската меѓу добросостојбата 

на децата и нивните постигнувања“ организирана од УНИЦЕФ на 9-10 март 2022 година. Темите 
опфатени на првиот ден од конференцијата се однесуваа на децата од предучилишна возраст, 
на нивниот развој и поддршка. Вториот ден од конференцијата продолжи на истиот начин, имено 
преку презентирање и панел дискусии на домашни и меѓународни експерти беа опфатени 
темите: дигитализацијата, социјализацијата и добросостојбата на децата; балансирање на 
зголемената важност на технологијата; дигиталните вештини и добросостојбата на учениците 
итн. 

✓ На 28 и 29 март 2022 година, претставници на проектот учествуваа на „Лабораторија за политики 
за учество на учениците – пат кон инклузивно и демократско општество“ во Загреб, организирана 
од Форумот за слобода во образованието – Загреб. Дводневниот настан се фокусираше на 
креирање на политики за обезбедување релевантно учество на децата. Учесниците имаа 
можност практично да работат на креирање политики, преку поставување општи и конкретни 
цели на политиките и нивно претворање во активности, со цел градење на поинклузивно и 
подемократско општество каде се слуша гласот на учениците.  

 
Комуникација со јавноста 
✓ Беше организирано ТВ гостување на утринската емисија на ТВ Телма. Светлана Петрушеска и 

Нуриман Камберај, наставници од СУ „Димитар Влахов“ од Скопје и реализатори на заеднички 
наставни часови со ученици кои учат на различни наставни јазици, зборуваа за меѓуетничката 
интеракција меѓу младите за време на овие часови и ги споделија своите искуства.  

✓ Во рамките на видео-серијалот на УСАИД „Луѓе кои прават промени“, беше објавено видео со 
Жана Живадиновиќ, наставничка во СУ „Арсени Јовков“ во Скопје и реализатор на активности 
за меѓуетничка интеграција во училиштата.  

✓ На 21 март 2022 година беше организиран промотивен настан за време на кој учениците кои се 
членови на Центарот за фузија на идеи (ЦФИ) ја презентираа својата идеја за вмрежување на 
учениците на национално ниво пред претставници од Министерството за образование и наука, 
Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука. На настанот 
исто така, присуствуваа и наставници, претставници од стручните служби и директорите на 
вклучените училишта, како и претставници на Канцеларијата на УСАИД во Северна Македонија.  

✓ Беше подготвена и дизајнирана публикацијата „Центар за фузија на идеи – Од идеја до 
реалност“. Публикацијата содржи подетални информации за активностите на учениците и 
нивните постигнувања во Центарот за фузија на идеи. Истата беше презентирана на 
промотивен настан кој се одржа на 21 март 2022 година и ќе биде објавена онлајн во 
претстојниот период.  

✓ 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  
✓ Беа спроведени две онлајн фокус групи за да се добијат повратни информации за искуствата 

на советниците од БРО со активностите за меѓуетничка интеграција. Советниците од БРО, кои 
ги следеа наставните и воннаставните активности, учествуваа во фокус групите и споделија 
информации за нивните општи впечатоци од активностите на МИМО, за нивната соработка со 
училиштата и наставниците, за ефектот од нивното менторство врз подобрувањето на 
реализацијата на наставните и воннаставните активности. Тие исто така ги споделија и своите 
размислувања и идеи за обезбедување идна поддршка за наставниците.   

https://www.youtube.com/watch?v=QZsCdvGaHVY
https://fb.watch/c2EPT3cPFR/
https://mk.mcgo.org.mk/vesti/mladite-razvija-i-prezentiraa-ideja-za-ucenicko-vmrezuvanje-na-nacionalno-nivo/
https://preview.mailerlite.io/preview/9504/emails/51002567299172056
https://preview.mailerlite.io/preview/9504/emails/51002567299172056


 

 

✓ Учениците и наставниците од Центарот за фузија на идеи имаа можност да го споделат своето 
искуство од реализираните активности. За време на онлајн фокус групата со наставниците, тие 
дискутираа за различните аспекти на влијание на активностите врз учениците, ги споделија 
нивните искуства и некои од предизвиците со кои се соочиле во текот на процесот. За време на 
онлајн фокус групата со учениците, тие споделија за своите искуства од младинските 
инцијативи, за значењето и влијанието на овие активности врз нивните врсници, за работната 
атмосфера за време на редовните средби, за нивните перцепции за влијанието на Центарот за 
фузија на идеи врз гласот на учениците, а исто така дадоа и предлози за понатамошно 
подобрување на активностите.  

✓ Беше спроведена анализа на квалитативните повратни информации кои беа добиени преку 
фокус групите, а наодите беа вклучени во брошура во која се презентирани активностите и 
успесите на Центарот за фузија на идеи. Квалитативните повратни информации кои беа 
дибиени преку фокус групите со советниците од БРО ќе бидат вклучени во финалниот извештај 
за евалуација на активностите на МИМО.  
 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Во текот на целиот месец, членовите на ЦФИ заеднички работеа на размена на идеи за успешна 

презентација на нивната заеднички развиена идеја пред претставниците на институциите, преку 
неколку онлајн средби.   

 
 
 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

Стандарди за Интеркултурни компетенции во образованието (ИКО) за основно и за средно 
образование   
✓ Графичкиот дизајн за македонската и албанската верзија на „Стандардите за ИКО за основно 

образование“ е завршен. Исто така, тимот на проектот продолжи со активностите за 
финализирање на графичкиот дизајн на „Стандардите за ИКО за средно образование“. Потоа, 
двата дизајнирани документи ќе бидат споделени со БРО и со МОН и ќе бидат објавени на 
нивните веб-страници.    

 
Партнерство со клучни образовни институции  
✓ За дополнително да се зголеми одржливоста на реализацијата на заедничките наставни часови 

во училиштата, проектот работи на креирање онлајн алатка/обука за наставници-реализатори 
врз основа на Упатството за организирање на заеднички наставни часови, како и на 
искуствата од практичната реализација на овие часови во училиштата. По креирањето на 
структурата, сесиите и изгледот на оваа онлајн обука во текот на претходниот период, проектот 
продолжи со дефинирање на материјалите за првите две сесии, односно 1) образовни политики 
кои ја поддржуваат реализацијата на заедничките наставни часови и придобивките од нивната 
реализација и 2) поддршка од образовните институции и училишни активности за реализирање 
на заеднички наставни часови.  

 
Политики на општинско ниво за меѓуетничка интеграција во образованието и младински граѓански 
ангажман 
✓ Тимот на проектот ја продолжи комуникацијата и координацијата со назначените ментори 

коишто се вклучени во процесот на подготовка на стратегии и политики за МИО и за младински 
ангажман. Како резултат на тоа, беа реализирани дискусии за напредокот и усвојувањето на 
овие документи во останатите четири (4) општини (односно, Богданци, Студеничани, Маврово 
и Ростуше и Шуто Оризари) од 15-те општини коишто беа избрани во 2021 година. Имено, 
процесот на подготовка на стратегиите е завршен и документите се проследени до советите на 
општините за нивно усвојување. Досега, единаесет (11) од 15 општини ги усвоија своите локални 
стратегии за МИО и младински ангажман, односно Дојран, Радовиш, Чашка, Битола, Василево, 
Карпош, Штип, Кисела Вода, Кичево, Желино и Дебар.  

 
Спроведување младински акции во општините вклучени во процесот во 2021 година 
✓ Тимот на проектот, во партнерство со МОФ, реализираше активности за финализирање на 

младинските акции во општините коишто беа вклучени во процесот во 2021 година, како и 
активности за нивна промоција. Како резултат на тоа, беше постигнато следното:  

- На 4 март 2022 година беше организиран настан за промовирање на успешно 
спроведените младински акции за уредување на „Паркот на Франкофонијата“ во општина 
Центар. Учениците од основните училишта „Киро Глигоров“, Јохан Х. Песталоци и „Свети 
Кирил и Методиј“ ја иницираа оваа младинска акција која се состоеше од реновирање на 
постојната ограда на спортското игралиште, како и реставрирање на клупите и 
поставување на нови клупи и корпи за отпадоци. На настанот присуствуваа повеќе од 50 
учесници, Градоначалникот, претставници на општината, ученици, наставници и 



 

 

училиштен кадар од основните училишта. Во своето воведно обраќање, градоначалникот 
Горан Герасимовски ја истакна важноста на поттикнувањето на младинскиот активизам и 
ги презентираше начините на кои општината обезбедува поддршка за младите луѓе и 
нивните идеи. За да се одбележат заедничките постигнувања, беа организирани и 
различни спортски активности со учениците.  

- На 18 март 2022 година во с. Стајковци, општина Гази Баба, се одржа уште еден настан 
организиран за промоција на реализираниот ученички приоритет кој опфаќаше 
формирање и уредување на Младински клуб/центар. За време на настанот, учениците од 
основните училишта „Дане Крапчев“, „Кирил и Методиј“ и „25 Мај“ и градоначалникот 
Бобан Стефковски дискутираа за потребите на учениците, како и за нивните 
идеи/предлози за идни иницијативи/младински акции. Градоначалникот Стефковски 
истакна дека општината Гази Баба во иднина ќе продолжи да инвестира во креирање 
квалитетно образование преку спроведување на повеќе проекти. Овој Младински 
клуб/центар ќе служи како место за младите во Гази Баба често да се среќаваат, да 
учествуваат во различни активности и да иницираат други проекти и активности 
предводени од младите на ниво на локалната заедница.  

- Финализирањето на последователните онлајн фази на локалниот младински ангажман 
во општина Ѓорче Петров резултираше со реализација на младински акции за 
подобрување на условите на спортското игралиште во с. Волково. Тоа беше поставено 
како најважен младински приоритет од страна на учениците од основните училишта 
„Ѓорче Петров“, „Јоаким Крчовски“ и „Страшо Пинџур“. Настанот се одржа на 24 март 2022 
година и на него присуствуваа градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Стојковски, 
претставници од општината, ученици, наставници и училиштен кадар од основните 
училишта. За време на настанот, градоначалникот Стојковски заедно со учениците 
засадија садници и го бојадисаа спортското игралиште и дрвените делови од спортски 
трибини. 

- На 28 ми март, 2022 општина Сарај реализираше младинска акција иницирана од 
учениците од основните училишта „Прпарими“, „Дитурија“ и „Бајрам Шабани“. Како 
резултат на заедничката соработка меѓу проектот, општината и Младински образовен 
форум (МОФ), спортското игралиште во училиштето „Прпарими“ беше уредено со 
поставување на нова заштитна ограда, која не само што ќе го подобри изгледот на ова 
игралиште, туку и неговата безбедност. 

✓ Со цел да се финализираат тековните активности и за да се спроведат предложените ученички 
иницијативи, проектот, заедно со тимот на МОФ, ја продолжи комуникацијата со претставниците 
од општините Старо Нагоричане, Аеродром, Сарај и Чаир.  

✓ Во тек е процесот на собирање материјали (фотографии пред-потоа, кратки видео пораки) од 
учениците во општините (Боговиње и Неготино) каде што младинските акции се веќе завршени. 
Од снимените средби за застапување и кратките видео-материјали обезбедени од учениците-
учесници во кои тие ги искажуваат своите мислења и перцепции за нивниот придонес за 
унапредување на локалните заедници, ќе се направат видеа во рамки на онлајн младинската 
кампања #ЈасПридонесов.  

✓ Досега, девет (9) од 15 општини, односно Виница, Берово, Боговиње, Охрид, Неготино, Гази 
Баба, Кочани, Центар и Ѓорче Петров ги завршија интервенциите/младинските акции 
предложени од учениците.  

 
Наставни активности во училиштата 
✓ Тимот на проектот, во партнерство со Градот Скопје, продолжи да обезбедува поддршка за осум 

(8) средни училишта во Скопје („Боро Петрушевски“, „Здравко Цветковски“, „Арсени Јовков“, 
„Јосип Броз Тито“, „Димитар Влахов“, „Владо Тасевски“, „Браќа Миладиновци“ и „Панче 
Караѓозов“) за реализирање на заеднички наставни часови со ученици од различни наставни 
јазици. Како резултат на тоа се одржаа 199 заеднички часови по различни општи и стручни 
предмети (односно, англиски јазик, применета козметика, компјутерски науки, германски јазик, 
уметност и спорт и спортски активности), со учество на 872 ученици.  

 
 

 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Ученички иницијативи во основните училишта и во средните стручни училишта 
✓ Во текот на овој месец, претставници од сите 96 основни и 74 средни училишта од фаза 3 и 

нивните ментори го завршија процесот на пополнување прашалници за евалуација за 
искуствата од процесот на планирање и спроведување на ученичките иницијативи во учебната 
2021/2022 година.  

✓ Обработката на квалитативните и квантитативните податоци од формуларите за евалуација од 
учениците, училишниот кадар и менторите/советниците започна и беше подготвен нацрт 
извештај со наоди заедно со примери на добри практики.  



 

 

✓ Анализираните податоци од формуларите за евалуација и од основните и од средните стручни 
училишта укажуваат на високо ниво на исполнување на индикаторите кои се однесуваат на: 
почитување на мислењето на учениците во процесот на одлучување, активно ангажирање во 
реализацијата на активностите и меѓусебно почитување во текот на процесот, додека 
индикаторите со пониско ниво на исполнување се однесуваат на спроведување активности за 
собирање средства пред младинската акција. Вкупниот просечен резултат за активностите е 94 
(на скала од 1-100) што покажува дека иницијативите биле многу успешни.  

 
Политики за обезбедување одржливост 
✓ Во текот на овој месец започна процесот на програмирање на Е-обуката за училиштен 

граѓански етос и нејзино вметнување во Eduino платформата (како официјална платформа за 
професионален развој на наставниците). Тимот на проектот одржа неколку информативни 
состаноци со ИТ компанијата која ги изработува е-курсевите за Eduino платформата и ги 
сподели содржините од обуката со цел да се направи проценка за временската рамка и за 
потребните човечки ресурси за програмирање на обуката и нејзино вметнување во 
платформата. Тоа резултираше со предлог за изработка на е-обуката и процес на селекција и 
склучување договор. Освен тоа, содржините на обуката беа збогатени со дополнителни видеа 
од училишните иницијативи, со цел да послужат како студии на случај и примери за теоретските 
делови.  

✓ Тимот на проектот продолжи да работи на изготвување на Методологијата за оценување на 
училишниот граѓански етос со фокус на креирање на специфични инструменти за прибирање 
податоци за секој чинител поврзан со училиштата (наставниците, училишното раководство, 
учениците, локалната заедница и родителите). Инструментите за секој чинител се осмислени 
да содржат прашања за оценување на нивото на исполнување на секој од индикаторите, а делот 
за анализа на податоци се состои од упатства за тоа како да се обработуваат и комбинираат 
податоците и како да се означи нивото во матрицата на индикатори. Методологијата допрва 
треба да се ревидира од страна на претставниците на училишниот кадар и да се пилотира во 
училиштата во претстојниот период.  

 
 
 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

 

Реновирање на училиштата 
✓ Беа организирани теренски посети на ОУ „Славејко Арсов“ во општина Ресен, ОУ „Јоаким 

Крчовски“ во општина Крива Паланка и ОУ „Милто Гура“ во општина Кичево. Со директорите на 
училиштата беше детално дискутирано за приоритетните проекти за реновирање од технички 
аспект, како и за спецификациите на материјалите и за предмерот и пресметката. 

✓ На 9 март 2022 година беше организирано отворање на тендерските понуди за „Поставување 
нови прозори“ во ОУ „Ристе Ристески“ во с. Долно Косоврасти, општина Дебар, “Поставување 
нови прозори“ во СОУ Гимназија „Гостивар“ во општина Гостивар и „Реконструкција на покривот 
на спортската сала“ во ОУ „Страшо Пинџур“ во општина Ѓорче Петров. Претставниците на 
најдобрите три (3) рангирани компании за проектите за реновирање споменати погоре беа 
поканети на поединечни интервјуа и беа финализирани евалуациите на градежните компании. 
По интервјуата, тимот на проектот ја подготви потребната документација за одобрување на 
избраните компании за реконструкција на трите училишта споменати погоре и подготвената 
документација беше испратена за одобрување и беше одобрена од Службеникот за склучување 
договори и спогодби во регионалната канцеларија на УСАИД во Косово. 

✓ Беа организирани состаноци пред отпочнување на градежните работи за „Поставување нови 
прозори“ во ОУ „Ристе Ристески“ во с. Долно Косоврасти, општина Дебар, “Поставување нови 
прозори“ во СОУ Гимназија „Гостивар“ во општина Гостивар и „Реконструкција на покривот на 
спортската сала“ во ОУ „Страшо Пинџур“ во општина Ѓорче Петров со претставниците на 
избраните градежни компании, компаниите за надзор и претставниците на тимовите за 
реновирање на училиштата. 

✓ Беше потпишан Меморандум за разбирање за проектите за реновирање на училиштата за 
„Поставување нова фасада“ во ОУ „Милто Гура“ во општина Кичево и „Реконструкција на 
училишната ограда“ во ОУ „Јоаким Крчовски“ во општина Крива Паланка од страна на 
Извршниот директор на МЦГО, Раководителот на проектот, градоначалниците на општините и 
директорите на училиштата, со што сите чинители ги прифатија обврските за реконструкција на 
училиштата.    

✓ Исто така, тимот на проектот продолжува 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.  

 


