
 

 
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - мај 2021 
 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Партнерство на проектот со клучни образовни институции 
✓ На 17 мај 2021 година, проектот организираше информативен состанок со новоименуваниот 

директор на Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО). За време на состанокот беа 
презентирани вклученоста и придонесот на Центарот за стручно образование и обука во 
спроведувањето на активностите во рамките на сите компоненти на проектот. 

 
Комуникација со јавноста 
✓ Претставниците на проектот беа гости на радиото „Македонско радио - Радио Скопје“ и 

разговараа за младинскиот ангажман, клучните точки од онлајн настанот „Од локална стратегија 
до локална младинска акција“, како и за некои нови активности и достигнувања на проектот. 

✓ Беше направено интервју со Георге Николов, ментор на проектот за Локалните стратегии за 
меѓуетничка интеграција во образованието и младински ангажман, кое потоа беше објавено на 

веб-страницата на МЦГО. 

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

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

 

Мониторинг и евалуација 
✓ Почна процесот на анализа на перцепциите, мислењата и искуствата на учениците и 

наставниците од реализираните заеднички наставни часови. Во текот на првата половина на 
претстојниот месец, учениците и наставниците ќе пополнуваат електронски анкети и ќе 
учествуваат во фокус групи коишто ќе овозможат собирање квантитативни и квалитативни 
повратни информации. Проценката ќе даде преглед на достигнувањата и ќе ги измери ефектите 
од заедничките наставни часови. 

✓ Со цел да се оценат ефектите од ревидираните наставни програми, учениците и наставниците 
по граѓанско образование ќе имаат можност да дадат повратни информации во врска со нивните 
искуства и понатамошни очекувања. За оваа цел, во партнерство со МОФ, беа организирани 
дискусии во вкупно 15 фокус групи со ученици од основно и средно образование. Дополнително, 
во претстојниот период, учениците и наставниците ќе имаат можност да пополнат електронски 
анкети, обезбедувајќи дополнителни повратни информации коишто ќе овозможат процена на 
квалитетот на образовните реформи за граѓанското образование. Фокусот главно ќе биде ставен 
на учениците и наставниците по граѓанско образование од средните училишта, бидејќи тимот на 
проектот веќе има спроведувано длабински процени во основните училишта во текот на 
претходните години. Оттука, во претстојниот период ќе бидат организирани три (3) фокус групи 
со наставници од средните училишта. 

✓ Тимот на проектот одржа координативен состанок со претставници на Комисијата за меѓуетничка 
интеграција во образованието при МОН со цел да го ревидира прашалникот поврзан со 
ажурираниот план за мерење на постигнувањата на МОН. Прашалникот се однесува на учебната 
2019/20 година и има за цел собирање повратни информации за активностите со физичко 
присуство и онлајн активностите коишто ја поттикнуваа меѓуетничката интеграција во 
образованието. По ревидирањето на прашалникот, тимот на проектот ги постави прашањата на 
платформата SurveyMonkey и креираше линк којшто може да се сподели со училиштата во 
целата земја. 

 
Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Во партнерство со МОФ, на 5 мај 2021 година, тимот на проектот спроведе онлајн работилница 

за градење капацитети со членовите на ЦФИ и училишните координатори. За време на онлајн 
работилницата, учесниците научија за 1) важноста младината да биде активно вклучена во 
процесите на донесување одлуки и да се осигури дека се слуша нејзиниот глас, 2) како детално 
да ги планираат своите идеи и да размислуваат за можни начини за стимулирање локална 
поддршка и 3) како да се предвидат потенцијалните силни и слаби страни на нивните идеи и како 
соодветно да ги промовираат. 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/intervju-so-george-nikolov/
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/intervju-so-george-nikolov/


✓ Членовите на ЦФИ и училишните координатори спроведоа онлајн состаноци и работеа на 
изготвување на апликација за обезбедување поддршка од проектот. Тимот на проектот беше во 
постојан контакт со координаторите со цел да обезбеди дополнителни појаснувања. Првичните 
нацрт-верзии на училишните апликации за поддршка од проектот беа доставени на 25 мај 2021 
година. Проектот ќе поддржи спроведување на вкупно десет (10) идеи, т.е. по една идеја за секое 
училиште, којашто ќе придонесе кон позитивни промени. 

✓ Работилницата за комуникациски вештини и јавно говорење со учениците кои се членови на ЦФИ 
се одржа на 26 мај 2021 година. Нејзиниот фокус беше ставен на важноста од ефективна 
комуникација, вербална и невербална комуникација, јавно говорење, говор на тело и практична 
вежба. Во текот на целата работилница, учениците беа ангажирани и покажаа интерес за темата.  

✓ Членовите на ЦФИ спроведоа истражување со цел да соберат добри практики од Соединетите 
Американски Држави во врска со ангажирањето на младите од основните и средните училишта 
кои придонесле за позитивни промени во училиштето/заедницата. Интерниот тим на Центарот за 
фузија на идеи направи подлабоко истражување за темата. Сите добиени материјали беа 
сумирани во еден документ. 

 
 

 

 

 

Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

  

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 
Министерството за образование и наука  (МОН КМИО) 
✓ На почетокот на мај, тимот на проектот во соработка со ОБСЕ организираше состанок со 

членовите на МОН КМИО за дефинирање на претстојните активности и продолжување на 
спроведувањето на годишниот план за работа на МОН КМИО. Понатаму, на 21 мај 2021 година, 
тимот на проектот и членовите на МОН КМИО организираа работен состанок со цел да го 
ревидираат прашалникот за Планот за мерење на постигнувањата (ПМП) за учебната 2019/2020 
година и да вклучат онлајн активности како новина, воведена во текот на второто полугодие на 
учебната година. Така, во областите коишто опфаќаат спроведување наставни и воннаставни 
активности, прашањата беа ревидирани за да вклучуваат спроведување со физичко присуство, 
како и онлајн спроведување. Тимот на проектот исто така го поддржа МОН КМИО во креирањето 
линк на платформата SurveyMonkey за прашалниците коишто се достапни на сите наставни 
јазици. Така, на 28 мај 2021 година, МОН КМИО го испрати линкот до сите училишта во земјата 
коишто се очекува да ја завршат анкетата во наредните две (2) недели. Веднаш штом ќе бидат 
пополнети прашалниците, МОН КМИО ќе ги искористи за да изготви извештаи врз основа на 
наодите. 

✓ За време на работниот состанок, тимот на проектот дискутираше со членовите на МОН КМИО за 
идната употреба на Националната платформа за учење на далечина и нејзините достапни 
алатки за изготвување и за дисеминацијата на прашалникот. Така, во претстојното учебно 
полугодие, проектот ќе го поддржи МОН КМИО и ќе организира активност за градење капацитети 
за користење MS Forms како достапна бесплатна алатка за прибирање информации. 

 

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

на стратегии и политики за МИО и младински ангажман во 2021 година. На 18 мај 2021 година, 
тимот на проектот организираше онлајн работен состанок на којшто учествуваа сите ментори 
коишто се вклучени во овој процес. Целта на овој состанок беше да се дискутира за напредокот 
во изготвување на политиките на општинско ниво, да се споделат добрите практики на соработка 
и да се дискутира како да се надминат предизвиците во секоја општина. Општините се во 
различни фази на изготвување на локалните стратегии, т.е.: 

→ Дванаесет (12) општини: Дојран, Радовиш, Чашка, Маврово и Ростуше, Дебар, Богданци, 
Штип, Кичево, Карпош, Битола, Василево и Желино, кои по одлука на градоначалниците 
формираа комисии/работни групи, во моментов се наоѓаат во фаза на изготвување на 
стратегиите, додека три (3) општини: Шуто Оризари, Студеничани и Кисела Вода се во 
процес на формирање комисии/работни групи. 

→ Општините Дојран, Радовиш, Чашка, Штип и Василево се во напредна фаза на изготвување 
на стратегиите и наскоро се очекуваат првите верзии на документите. Понатаму, членовите 
на Комисијата во Општина Кичево работат на изработка на структурата на документот, 
додека членовите на Комисијата во Општина Карпош подготвуваат акционен план за нивната 
стратегија. 

 

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: 



→ За финализирање на ставките и/или услугите коишто се потребни за имплементација на 
интервенциите и/или младинските акции, тимот на проектот во партнерство со МОФ 
организираше онлајн координативен состанок во врска со процесот на набавка на 
потребните материјали/опрема со општински претставници од Гевгелија и ја продолжи 
координацијата преку телефонски повици со општините Долнени, Прилеп и Велес. Досега, 
како резултат на соработката помеѓу проектот, партнерската организација 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. 

→ Покрај тоа, изготвена е првична верзија на видео запис којашто е составена од снимената 
средба за застапување и кратките видео материјали обезбедени од учениците учесници од 
Општина Пробиштип во кои тие ги искажуваат своите мислења и перцепции за нивниот 
придонес во унапредувањето на локалните заедници и којашто ќе биде објавена заедно со 
пред-потоа фотографиите како дел од онлајн младинската кампања со хаштагот 
#IContributed. 

 

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 вклучени во активностите коишто ги ставаат во пракса нивните акциони планови и ја 
поддржуваат организацијата на младински акции во 2021 год. Како резултат, се постигна следното: 
✓ Седум (7) онлајн информативни состаноци со претставници на училиштата беа реализирани во 

општините: Неготино, Охрид, Ресен, Боговиње, Старо Нагоричане, Босилово и Берово. Оваа 
активност со училиштата од општините Виница и Кочани беше спроведена претходниот месец. 
Целта беше да се запознаат избраните училишта со претстојните активности и да се назначат 
ученици за концептуализација на младинските акции. Во координација со директорите на 
училиштата, претставниците на училиштата избраа ученици коишто ќе учествуваат во 
активностите и ги обезбедија потребните информации за контакт. 

✓ Понатаму, беа организирани девет (9) онлајн младински работилници за мапирање на 
интересите на младите во секоја од општините. Така, учениците преку интерактивни активности 
и алатки и преку групни дискусии имаа можност меѓусебно да се запознаат, да споделуваат и 
дискутираат идеи и да ги дефинираат младинските приоритети за подобрување на нивните 
локални заедници. 

✓ Како продолжение на младинските работилници организирани во општините Кочани, Виница, 
Ресен, Старо Нагоричане, Берово, Неготино, Боговиње и Босилово, со помош на алатката 
GoogleForm беа изработени осум (8) прашалници со предлог приоритети, коишто учениците 
учесници ги дистрибуираа до нивните врсници во заедницата со цел да соберат повратни 
информации и податоци за дефинирање на последната активност, т.е. младинската акција. 

 

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 наставни часови по различни избрани 
предмети (т.е. стручни предмети, англиски, француски и германски јазик, ликовно 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) да разговараат 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. Како резултат, беа набљудувани единаесет (11) 
заеднички часови по различни предмети. Овие активности ќе им дадат поддршка на 
наставниците во спроведувањето на заедничките наставни активности, но исто така ќе 
претставуваат насока за проектот и/или образовните институции во обезбедувањето поддршка 
во иднина, а ќе обезбедат и релевантни информации за носењето одлуки во процесот. 

 

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

Упатство за спроведување на заеднички наставни активности со учениците.  
✓ Членовите на работната група ги доставија вторите верзии на нивните делови од документот, 

коишто потоа беа споени и за истите се дискутираше за време на онлајн состанокот одржан на 
19 мај 2021 година. Откако беа обезбедени повратни информации за втората нацрт верзија на 
документот, беа дефинирани и следните чекори коишто ќе водат кон негово финализирање. Овој 
документ ќе биде подготвен во согласност со акциониот план за 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:   

→ Учениците од основното училиште „Гоце Делчев“ од Свети Николе организираа три (3) 
состаноци со физичко присуство и спроведоа еко-акции за разубавување и уредување на 
училишниот двор преку засадување садници и цвеќиња. 

→ Во основното училиште „Јашар Беј Шкупи“ од Чаир, ученици коишто ја следат наставата на 
различен наставен јазик спроведоа активност со физичко присуство како дел од нивниот 
училишен клуб со наслов „Нашата мала училишна градина“. Почитувајќи ги 
епидемиолошките протоколи за заштита од КОВИД-19, тие засадија сезонски семиња и ја 
уредуваа ботаничката градина во училиштето. 

→ Училишниот клуб во СУ „Цар Самоил“ од Ресен организираше три (3) онлајн состаноци, на 
кои учениците спроведоа различни активности за меѓусебно запознавање, разговараа за тоа 
како можат да го подобрат и уредат училишниот двор и предлагаа идеи, работеа во групи и 
подготвија скици. 

→ Почитувајќи ги безбедносните протоколи, учениците од клубот „Мио Еко“ во средното 
училиште „Орде Чопела“ од Прилеп започнаа со активности за уредување на училницата за 
воннаставни активности и практични часови. 

→ Користејќи онлајн алатки, учениците од училишната ликовна секција во ОУ „Кирил и Методиј“ 
од с. Стајковци, Гази Баба учествуваа на онлајн работилница наречена „Запознајте го 
вашиот нов пријател“ и имаа можност подобро да се запознаат едни со други. Покрај тоа, 
тие присуствуваа на неколку заеднички состаноци, коишто беа организирани онлајн или со 
физичко присуство и, почитувајќи ги протоколите за заштита, ја искористија нивната 
креативност и со поддршка на нивните наставници и родители создадоа разни 
ракотворби/продукти (накит, украсни чанти, цртежи на мандала, слики). На 24 мај 2021 
година, училиштето организираше онлајн настан и спроведе неколку активности за 
одбележување на патрониот празник на училиштето „Свети Кирил и Методиј“. Изработките 
на учениците беа понудени на хуманитарна електронска аукција, при што собраните 
средства ќе бидат донирани на социјално ранливи семејства. 

→ Партнерските училишта „Христијан Тодоровски Карпош“ од с. Дргоманце, Старо Нагоричане 
и „Кирил и Методиј“ од с. Романовце, Куманово одржаа два (2) онлајн состаноци преку 
националната платформа користејќи „Microsoft Teams“, на кои учениците ги искажаа своите 
идеи и презентираа модели на училишни дворови изработени од рециклирани материјали 
за уредување и разубавување на училишните дворови, со цел да се создаде пријатно место 
каде што ќе се спроведуваат различни воннаставни активности и часови на отворено.  

→ Средношколците од двете партнерски училишта „Љупчо Сантов“ од Кочани и „Неготино“ од 
општина Врапчиште присуствуваа на онлајн состанок и спроведоа различни активности за 
меѓусебно запознавање. Покрај тоа, тие учествуваа на работилница на која споделија идеи 
за дизајнирање и креирање календар на толеранција и разбирање и напишаа пораки за мир, 
пријателство и благодарност. 

 
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 капацитети со ученици од избраните девет (9) основни и средни училишта 
вклучени во спроведување долгорочни воннаставни активности. Преку нов сет на активности, 
учениците во рамките на нивните предметни секции и партнерски активности се очекува да 
иницираат промена и да спроведат ученичка иницијатива/акција на ниво на училиштата. 
Директното вклучување и поддршката на проектот се состои од дополнително градење на 
капацитетите на учениците за младински активизам, волонтирање, застапување и онлајн 
кампањи. Преку процес којшто се состои од пет (5) фази, учениците ќе дефинираат активности и 
ќе иницираат промени во нивните училишта, ќе се консултираат со врсници, ќе го вклучат 
ученичкиот парламент, ќе ја спроведат иницијативата и ќе ги промовираат достигнувањата. Во 
текот на овој месец беа спроведени 18 активности за завршување на првите две фази од овој 
процес и тоа: 

→ Првата фаза вклучуваше онлајн состаноци со ученици од сите девет (9) избрани училишта 
(т.е. СУ „Орде Чопела“, Прилеп; ОУ „Јашар Беј Шкупи“, Чаир, СУ „Цар Самоил“, Ресен; ОУ 
„Гоце Делчев“, Свети Николе; СУ „Љупчо Сантов“, Кочани; СУ „Неготино“, Врапчиште, ОУ 
„Кирил и Методиј“, с. Стајковци, Гази Баба, ОУ „Христијан Т. Карпош“, с. Драгоманце, Старо 
Нагоричане и ОУ„ Кирил и Методиј“ с. Романовце, Куманово). Целта на овие состаноци беше 
да се запознаат учениците со концептот и планираните активности.  

→ Во втората фаза исто така беа реализирани девет (9) онлајн работилници со ученици на кои, 
со поддршка на проектот и нивните наставници, тие изработија план за активности за 
иницијативата којашто ќе се спроведе во нивното училиште на 21 септември 2021 година за 
одбележување на Меѓународниот ден на мирот. 

  



 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Училиштата од фаза 1 и фаза 2 спроведуваат ученички иницијативи на училишно и општинско ниво 
✓ Четири (4) училишта од фаза 1 и две (2) училишта од фаза 2 ги финализираа своите дигитални 

и хибридни активности како дел од ученичките иницијативи и ги промовираа за време на 
отворените денови по граѓанско образование. Во текот на мај, тимот на проектот присуствуваше 
на три (3) настани на далечина чијшто фокус беше ставен на сајбер-насилство и дискусија со 
општински инспектор за животна средина. Училиштата коишто ги завршија иницијативите за оваа 
година ги пополнија електронските прашалници за известување, елаборирајќи ги своите искуства 
и оценувајќи го целокупниот успех за секоја фаза од иницијативите. Според првичните 
квантитативни податоци собрани од 83 училишта, повеќето ученици, претставници на 
училиштата и советници од БРО се многу задоволни од спроведените активности, чија успешност 
ја оценија со просечна оцена 8 (на скала од 1-10). Досега, тимот на проектот собра информации 
од вкупно 83 училишта, вклучувајќи 496 одговори од ученици, 176 одговори од училишен 
персонал и 42 одговори од советници од БРО. 24 училишта допрва треба да достават одговори 
во електронските прашалници за известување. Советниците од БРО, одговорни за следење на 
училиштата од фаза 2, ги поддржаа преостанатите 14 училишта од фаза 2 (од вкупно 121) коишто 
не ги завршија активностите, со цел да ги финализираат нивните ученичките иницијативи до 
крајот на учебната година. По завршувањето на сите планирани активности, податоците од 
формуларите за известување ќе бидат обработени и анализирани со цел да се процени 
успешноста на ученичките иницијативи во текот на учебната 2020/21 година и да се извлечат 
научени лекции од целокупниот процес. 

 

Брошура со добри практики на ученички иницијативи (второ издание) 
✓ Во текот на мај, тимот на проектот ги подготви претфиналните верзии на 14 добри практики на 

ученички иницијативи од учебната 2020/2021 година, коишто беа спроведени на далечина/на 
хибриден начин и од училиштата собра дополнителни информации поврзани со процесот. 
Примерите избрани за второто издание на брошурата со добри практики опфаќаат различни 
теми, како што се подигнување на свеста за важноста на одржувањето на локалните детски 
игралишта, онлајн петиции за застапување за цели на расчистување на дивите депонии, 
изработка на маски за лице и споделување информации за КОВИД-19 со ученици и членови на 
локалната заедница, ментално здравје и сајбер-насилство за време на пандемијата итн. 
Комплетираниот документ којшто содржи ажурирани воведни информации што ја отсликуваат 
реалноста на далечинското учење во годината и 14 примери во претфинална верзија, беше 
испратен на лектура и превод. Публикацијата 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 
✓ По подготовката на материјалите и ресурсите потребни за првичните работилници за граѓански 

етос за училиштата од фаза 3, тимот на проектот организираше подготвителен онлајн состанок 
со 25 советници од БРО одговорни за обезбедување насоки за училиштата од фаза 3 во 
спроведувањето ученички иницијативи. Првиот дел од состанокот се фокусираше на заклучоците 
за целокупниот процес и активностите завршени од училиштата од фаза 2, додека пак вториот 
дел, на структурата и содржината на обуката за училиштата од фаза 3. Тимот на проектот 
сподели и пакет материјали за обука (на македонски и албански јазик) со советниците: 
презентација во PowerPoint, детален прирачник за работилниците, пример за Годишна програма 
за работата на училиштата и формулар со фази на ученички иницијативи. Во координација со 
советниците, првите информативни работилници со училиштата од фаза 3 ќе се одржат помеѓу 
20 мај и 15 јуни 2021 година, при што четири (4) обуки веќе беа одржани во мај. Сесиите од 
обуката се состојат од три дела: рамка на политики за поттикнување на граѓанскиот етос во 
училиштата, карактеристики на успешни ученички иницијативи и улогата на раководството и 
стручната служба  на училиштето во поттикнувањето на граѓанскиот етос. 

 

Развивање програма за градење капацитети за граѓански етос во училиштата за вработените во 
средните стручни училишта 
✓ На средбата со новиот директор на Центарот за стручно образование и обука беа дадени 

информации за плановите за ангажирање советници за стручно образование и обука како 
ментори за ученички иницијативи во средните стручни училишта. Барање за назначување 
советници беше доставено до ЦСОО, по што тимот на проектот ги доби номинациите. 
Назначените советници ќе бидат поддржани од пет (5) практичари-членови на работната група 
за граѓанско образование во средните стручни училишта, со кои тимот на проектот одржа онлајн 
состанок. Во текот на состанокот, тимот на проектот ги сподели плановите за поддршка на 
средните стручни училишта во спроведувањето ученички иницијативи во текот на учебната 
2021/2022 година, како и детални информации во врска со очекувањата за работата на 
практичарите. 



Меѓународни консултанти - спроведување сеопфатна обука за граѓански етос во училиштата 
✓ По состанокот со меѓународните консултанти во април, алатката за оценување на граѓанскиот 

етос во училиштата беше прилагодена од тимот на проектот, при што беа ревидирани одредени 
индикатори. Документот беше преведен на англиски јазик и споделен со консултантите за да се 
користи во претстојниот период во кој ќе ги подготвуваат материјалите за обука. 

 

Набљудувања на часовите по граѓанско образование за осмо и деветто одделение 
✓ Во текот на мај, советниците од БРО, одговорни за набљудување на часовите по граѓанско 

образование коишто се одржуваа на далечина, присуствуваа на 17 онлајн часови по граѓанско 
образование и ги поддржаа наставниците со совети за ефикасно одржување часови на далечина. 
Потоа, советниците доставија 17 извештаи, со што се заокружи процесот на спроведување 
набљудувања на часови по граѓанско образование на далечина и пополнување на формуларите 
за известување. Во текот на следниот месец, ќе се анализираат информациите собрани од 52 
извештаи, а во претстојниот период ќе се изготви и извештајот за процена на процесот. 

 

Дисеминација на документ со активности за оценување 
✓ Откако ревидираната верзија на документот со задачи за оценување на граѓанско образование 

за средните училишта беше испратена до БРО за конечно одобрување, тимот на проектот одржа 
онлајн состанок со координаторот за комуникации на кој се дискутираше и се договори дизајнот 
на публикацијата. Документот беше лекториран и преведен и се чека конечно одобрување од 
страна на БРО, по што ќе биде споделен со наставниците. 

 

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 наставници по граѓанско 

образование за средните училишта коишто присуствуваа на сетот онлајн обуки и започна со 
подготовка на онлајн настанот за доделување сертификати (планиран за средината на јуни 2021 
година). Со помош на координаторот за мониторинг и евалуација и тимот на проектот на МОФ, 
започна процесот на избор и контактирање на говорниците на настанот, како и подготовка на 
деталната програма на настанот. Настанот ќе им даде можност на наставниците и учениците по 
граѓанско образование од средните училишта да ги споделат своите искуства со новата наставна 
програма за граѓанско образование и Упатството за наставници изработено од МЦГО и БРО. 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање 

  

Реновирање на училиштата 
✓ На 7 мај 2021 година, беше реализирана онлајн комуникација со секое училиште поединечно со 

цел споделување на процедурите и критериумите за формирање Тим за реновирање на 
училишта (ТРУ), како и за утврдување на потребите и приоритетите за реновирање на 
училиштата. Тимот на компонентата ги сподели сите потребни документи со училиштата и 
постави временска рамка во која училиштата треба да ги преземат понатамошните чекори. 

✓ Беа организирани по два (2) состаноци во сите 12 училишта. На првиот состанок беа формирани 
тимовите за реновирање на училишта во 12 училишта, а на вториот состанок беа утврдени 
листите со приоритетни проекти за реновирање. Извештаите од состаноците, списоците на 
членови на ТРУ и листите со приоритетни проекти за реновирање беа доставени до проектот. 

✓ Тимот на проектот организираше теренска посета во сите 12 училишта. На состаноците со 
претставниците на ТРУ се разговараше за приоритетните проекти за реновирање на училиштата 
од технички аспект, како и за спецификацијата на материјалите и можноста училиштата да ја 
обезбедат потребната документација. 

✓ Во овој период, 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 од третата проектна година во кои 
процесот на реновирање е завршен.  

✓ Комплетите со алати за одржување на училишните згради наменети за 12 училишта реновирани 
во третата проектна година започнаа да се дистрибуираат до училиштата.  

 


