
 

 

 

 

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

 
 

Активности за соработка на проектот 
✓ Се иницираат и одржуваат партнерства со други организации коишто работат на младински и 

образовни проекти што имаат заеднички вредности и цели со МИМО. Како резултат на тоа беше 
иницирана заедничка ученичка активност, т.е. организирање на младински камп со организациите 
на Црвениот крст и Ромската рок школа. За таа цел беа одржани два заеднички координативни 
состаноци на кои се разговараше за целта на младинскиот камп, активностите, агендата и изборот 
на ученици-учесници. Во наредниот период тимот на проектот ќе ја продолжи координацијата со 
двете организации за финализирање на планот на активностите и реализација на младинскиот 
камп.   

✓ На 31 мај 2022 година, претставници на тимот на проектот присуствуваа на „Дигиталниот саем за 
средно стручно образование 2.0“ кој ги обедини учениците, наставниците и родителите од сите 
основни училишта низ државата. Тимот на проектот обезбеди поддршка и беше вклучен во 
активностите пред реализацијата на настанот преку споделување искуства што се однесуваат на 
младинското учество и важноста на меѓуетничката интеграција. Настанот можеше да се следи 
преку Zoom Webinar на сите наставни јазици и е достапен на YouTube. Основците имаа прилика да 
ги слушнат искуствата на учениците кои учат во средните стручни училишта и можностите што ги 
нуди стручното образование во однос на идниот кариерен избор. Во студиото, во дискусиите се 
вклучуваа ученици и претставници од училиштата и од компаниите, користејќи ги сите јазици 
наизменично, со што дадоа позитивен пример за меѓуетничка интеграција во образованието. 
Настанот беше организиран од проектот Образование за вработување (E4E@мк) и 
Министерството за образование и наука. 

 

Комуникација со јавноста 
✓ На 17 мај 2022 година се одржа промотивен настан по повод реновирањето на ОУ „Димче Ангелов 

Габерот“ од Демир Капија. Со финансиска поддршка од Европската команда на САД (ЕУКОМ) на 
централната зграда на училиштето беше поставена нова термална фасада, благодарение на која 
во училиштето е топло во зима, а свежо во лето и се подобрени условите за учење и работа на 
повеќе од 360 ученици и наставници. Помеѓу присутните на настанот беа претставникот на 
Канцеларијата на УСАИД во Северна Македонија, Џејмс Стајн и шефот на Канцеларијата за 
одбранбена соработка при Амбасадата на САД во Северна Македонија, мајор Даниел Маједа, кои 
заедно со градоначалникот на Општина Демир Капија, Лазар Петров, директорката на училиштето, 
Менче Николова и претставници од општината и училиштето ги посетија училишните згради, 
одблизу ја видоа новата фасада и направија обиколка на просторот. 

✓ Беа подготвени две (2) едукативни анимирани видеа (1, 2) за потребите на онлајн обуката за 
наставници по граѓанско образование. Тие беа објавени на YouTube каналот на УСАИД Северна 
Македонија. 

✓ Во тек е подготовката на промотивни материјали за активностите и достигнувањата на 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. 
 

Мониторинг и евалуација 
✓ Имајќи предвид дека Проектот континуирано работеше на унапредување на меѓуетничката 

интеграција во образованието и младински ангажман, со цел да се направи преглед на ефектите 
од спроведените проектни активности, започна да се спроведува финална евалуација. За 
оценување на перцепциите, мислењата и искуствата на учениците, родителите, наставниците, 
раководството на училиштата и претставниците на институциите се користи комбиниран пристап 
на прибирање податоци и тоа, квантитативни од е-прашалници, а квалитативни од спроведување 
дискусии во фокус-групи, од теренски посети и од индивидуални интервјуа со корисниците на 
проектот. Како резултат на тоа, во текот на овој месец, до сите основни и средни училишта во 
земјава беа доставени електронски прашалници за наставници, ученици и родители. Крајниот рок 
за пополнување на прашалниците е 10 јуни 2022 година. Дополнително, беа спроведени дискусии 
во фокус-групи со ученици и наставници во 9 училишта низ државата.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7BZRGHnAmMQ%3Ffbclid%3DIwAR1qEhjuoQIvex84zpkULeuymYWfFcoc1VN3W7Z3TX0fmbyETP7tn3teIlw&h=AT0YM01mDxggS77Kl4A0clrwwOA_9OqaWU9PfIW28uE0ZUOMxzDVg3Q6JNHbdqso4ImNJ52-ESqhgWiCvd2zbQl_EymNOxXajLl5sqNlXq5WMh0ZhLlwrh4chmrjEk5TbnNs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1vTDT8dXWZxLhXVncnOoP6RIrB1mYn2qu5c5vOzmZGqJAeSSDmh4iu8wcgZEEaS32eA6s_ILPjyS_LGiK03-bOL-4AAENyhlQzrptdYEobOF9jVVCKSVA7YMLGKGRDlIyE0qyrv8iLXDbnu5nPY829iX5Ron1C1fFqBXTw0ZoYRZdEAnqx48aoi9WKEtxE8BhC15vCcjvfSd4CZ-FuGgWAJQGlDAn3vqQ
https://mk.mcgo.org.mk/vesti/poseta-na-renoviranoto-osnovno-uciliste-dimce-angelov-gaberot-od-demir-kapija/
https://www.youtube.com/watch?v=qGtEVs8Dgao
https://www.youtube.com/watch?v=3niYAa4OfnY


 

 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Учениците кои се членови на Центарот за фузија на идеи и училишните координатори имаа 

можност да ги изнесат своите сведоштва за нивното севкупно искуство од активностите и 
спроведените младински иницијативи. Овие сведоштва ќе бидат вклучени во видео кое ќе биде 
промовирано за време на завршниот настан на проектот и ќе ги долови севкупните достигнувања 
во рамките на ЦФИ. За таа цел тимот на проектот го посети ОУ „Живко Брајковски“ во Бутел, ОУ 
„Страшо Пинџур“ с. Јосифово во Валандово, ОУ „Маршал Тито“ с. Муртино во Струмица, СУ „Орде 
Чопела“ во Прилеп, ОУ „Гоце Делчев“ во Битола и СУ „Кузман Јосифовски Питу“ во Прилеп. 

✓ Имајќи предвид дека во јули ќе биде организиран камп на Центарот за фузија на идеи, тимот 
работеше на подготовка на програмата за кампот. Беше подготвен документ во кој се наведени 
целите и задачите на кампот, како и информации за очекуваните учесници и нацрт-агендата. Во 
периодот 4-6 јули 2022 година, во оваа активност ќе учествуваат поранешните ученици (алумни) 
на ЦФИ, училишните координатори, како и новоизбраните ученици од 11-те вклучени училишта.  

 
 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

 

Онлајн обука за наставници-реализатори на заеднички наставни часови  
✓ За да се осигури само-одржливост на активностите и континуирана квалитетна реализација на 

заедничките наставни часови по завршувањето на проектот, тимот на МИМО започна со 
подготовка на онлајн обука која ќе биде поставена на платформите за професионален развој на 
БРО и ЦСОО. Поради тоа, во текот на овој период, тимот на проектот продолжи со активности за 
подготовка на материјалите за онлајн обуката за наставниците-реализатори, базирана на 
Упатството за организирање заеднички наставни часови и искуствата од практичната 
реализација на ваквите часови во училиштата. Како резултат на тоа, се одржаа хибридни работни 
состаноци со лично и онлајн присуство на претставници на БРО и ЦСОО. За време на овие 
состаноци беа финализирани материјалите за три сесии, т.е., 1) Меѓуетничката интеграција во 
образовниот систем и придобивките од спроведување активности за МИО; 2) Училишни 
активности за спроведување заеднички наставни часови и 3) Планирање на заеднички наставни 
часови - посебно за основно и средно образование. Понатаму, беа подготвени, разгледани и беа 
дадени препораки за финализирање на нацрт-материјалите за последните две сесии, т.е. 4) 
Организација и реализација на заеднички наставни часови и 5) Оценување на стекнатите 
интеркултурни компетенции на учениците. 

 

Стандарди за интеркултурни компетенции во образованието (ИКО) за основно и за средно образование   
✓ Изготвувањето на стандардите за ИКО за основно и за средно образование беше поддржано од 

тимот на проектот заедно со Проектот за јакнење на мултиетничката соработка во општините што 
е финансиран од Детската фондација Песталоци, а имплементиран од МЦГО, при што 
активностите беа спроведени во партнерство со образовните институции. По усвојувањето на 
документите од страна на МОН, тимот на проектот иницираше подготовка на графички дизајн за 
двата документи. Дизајнот беше финализиран во овој период и документите беа споделени со 
БРО, ЦСОО и МОН и објавени на нивните веб-страници. 

✓ Партнерството со Проектот за јакнење на мултиетничката соработка во општините ќе продолжи за 
да се обезбеди одржливост и имплементација на усвоените стандарди. За таа цел, заедно со 
образовните институции и практичарите, беа започнати активности за подготовка на наставни 
видеа за примена на стандардите за ИКО при реализацијата на наставни и воннаставни 
активности во училиштата. Како резултат на тоа, беа спроведени координативни активности и беа 
подготвени план и временска рамка за активностите. Во претстојниот квартал ќе бидат подготвени 
материјали и презентации за наставните видеа, по што ќе следи снимање и поставување на 
видеата на платформите за професионален развој на БРО и ЦСОО.  

 

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

квалитетот на спроведувањето на образовниот процес во основните и средните училишта, како и 
примената на законите и другите прописи во областа на образованието. Со цел спроведување 
квалитетни инспекции и евалуација, Државниот просветен инспекторат ги следи сите промени во 
основното и средното образование. Поради тоа, претставници од оваа институција иницираа 
дополнителна активност и побараа поддршка за организирање работилници за јакнење на 
капацитетите со државните просветни инспектори, со цел нивно запознавање со новините што беа 
воведени со Концептот за основно образование и неодамнешните промени во средното 
образование. Имајќи ја предвид важноста на интегралната евалуација во процесот на осигурување 
квалитет во спроведувањето на меѓуетничката интеграција и граѓанските активности во нашиот 
образовен систем, проектот во координација со ДПИ ќе обезбеди поддршка во спроведувањето на 
оваа иницијатива/активност. 

 

Политики на општинско ниво за меѓуетничка интеграција во образованието и младински граѓански 
ангажман  
✓ Проектот продолжи да го следи усвојувањето на општинските стратегии за МИО и младински 

ангажман во преостанатите три (3) од 15-те општини што беа вклучени во процесот во 2021 
година, т.е. Богданци, Шуто Оризари и Студеничани. Во овој период, општините Богданци и 

https://mon.gov.mk/category/?id=2079


 

 

Студеничани ги усвоија своите локални стратегии. Така, 14 од 15 општини донесоа вакви 
документи, односно Дојран, Радовиш, Чашка, Битола, Василево, Карпош, Штип, Кисела Вода, 
Кичево, Желино, Дебар, Маврово и Ростуше и сега Богданци и Студеничани. Се очекува да следи 
усвојувањето и во Општина Шуто Оризари. Процесот на подготовка на стратегијата во оваа 
општина е завршен и документот е проследен на усвојување до советот на општината.  

 

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

младинските акции во општините коишто беа вклучени во процесот во 2021 година и активностите 
за нивно промовирање. Како резултат на тоа, беше постигнато следното:  

- На 12 мај 2022 година беа спроведени и промовирани младински акции поддржани од 
Општина Аеродром и проектот за МИМО, во партнерство со Младинскиот образовен 
форум (МОФ). За време на настанот, учениците спроведоа различни активности 
иницирани од нивна страна, поврзани со заштитата на животната средина и важноста да 
се остане физички активен и во добра форма. Имено, учениците од основните училишта 
„Гоце Делчев“, „Блаже Конески“ и „Ѓорѓија Пулевски“ одиграа кошаркарски натпревари на 
реновираното спортско игралиште во Долно Лисиче, каде што беа поставени кошаркарски 
обрачи како резултат на проактивноста на учениците, а што претходно претставуваше 
проблем. Други групи ученици работеа заедно и засадија дрвца во паркот, ги возеа 
своите велосипеди за да покажат алтернативни начини на транспорт и играа одбојка. 
Петнаесет од овие ученици беа активно вклучени во онлајн активностите за мапирање и 
застапување за младинските приоритети и тие ги споделија своите ставови и придонесот 
во активностите со претставниците на УСАИД на настанот. Повеќе од 50 учесници беа 
дел од настанот. Освен учениците-учесници, присутни беа и градоначалникот на 
Општина Аеродром, претставници од општината, гости од УСАИД, наставници од 
основните училишта и училиштен кадар. Вестите за младинските акции беа споделени со 
медиуми од целата земја.  

- На 20 мај 2022 година беше организиран уште еден настан за промовирање на 
реализираниот приоритет предложен од учениците од основните училишта „Перпарими“ 
с. Крушопек, „Дитурија“ и „Бајрам Шабани“ с. Кондово. Во ОУ „Перпарими“ с. Крушопек, 
Општина Сарај беше уредено спортското игралиште со поставување на нова заштитна 
ограда, а активноста беше иницирана од учениците при онлајн активностите. На настанот 
присуствуваа повеќе од 50 учесници, претставници на општината, ученици, наставници и 
училиштен кадар од основните училишта. За одбележување на заедничките 
достигнувања, учениците учествуваа во различни спортски игри и активности за 
реставрирање и бојадисување на постоечките клупи во училишниот двор. 

- Во овој период Општина Старо Нагоричане ја реализираше интервенцијата што беше 
иницирана од учениците од основните училишта „Христијан Тодоровски Карпош“ од с. 
Драгоманце, „Христијан Карпош“ од с. Младо Нагоричане и „Светозар Марковиќ“. Како 
резултат на соработката помеѓу проектот, општината и Младинскиот образовен форум 
(МОФ), беше обновено игралиштето во с. Младо Нагоричане и уредено со урбана 
опрема, што беше утврдено како најважен младински приоритет. Активностите за негова 
промоција ќе се реализираат во наредниот период.  

- На 5 мај 2022 година беше организирана координативна средба со претставници од 
Општина Чаир. Целта на состанокот беше да се разговара за деталите и да се утврди 
временската рамка за реализација на активностите за промовирање на заедничките 
достигнувања и ученичката интервенција која вклучуваше поставување шаховски табли и 
опрема во општинскиот парк. 

✓ На 17 мај 2022 година, како дел од активностите за свечено сечење лента во ОУ „Димче Ангелов 
Габерот“ во Демир Капија беа реализирани и спортски активности и ученичка акција (со 
засадување дрвца во училишниот двор).  

✓ Документацијата за учеството во трошоците од општините во рамките на Компонентата 1: 
Зајакнување на меѓуетничката кохезија во образовниот систем е комплетирана за Општина Гази 
Баба со учество од 68,57% и Општина Ѓорче Петров со учество од 41,47% за спроведувањето на 
младинските акции. Заклучно со овој месец, документацијата за учеството во трошоците на 
општините што беа вклучени во 2021 година и спроведоа младински акции е комплетирана за 
седум (7) од 15 општини и изнесува 59,37% од вкупната инвестиција. 

 

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 заеднички наставни часови со ученици од различни наставни јазици.  Како резултат 
на тоа се одржаа 162 заеднички часови по различни општи и стручни предмети (односно, англиски 
јазик, применета козметика, компјутерски науки, германски јазик, уметност и спорт и спортски 
активности). 

 

 
 

 

https://mk.mcgo.org.mk/vesti/mladinska-akcija-za-zastita-na-okolinata-i-podignuvanje-na-svesta-za-fizicka-aktivnost/
https://24info.mk/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%B3/


 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

 

Ученички иницијативи во основните училишта и во средните стручни училишта 
✓ Во текот на овој месец започна дистрибуцијата на пакети со материјали за поддршка на ученички 

иницијативи на основните училишта и средните стручни училишта од фаза 3. Сите средни стручни 
училишта веќе ги добија пакетите, додека процесот на дистрибуција до основните училишта ќе 
продолжи во текот на јуни 2022 година. 

 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ ИТ компанијата SyNRG работеше на програмирање на Е-обуката за училиштен граѓански етос и 

континуирано се консултираше со тимот на проектот во текот на месецот. Нацрт-верзијата на 
обуката беше подготвена и презентирана пред тимот на проектот. Тимот даде повратни 
информации за подобрување и имаше можност да спроведе бета-тестирање на целокупниот курс 
за обука, во улога на корисник. По финалните повратни информации од тимот на проектот, 
верзијата на македонски јазик ќе биде финализирана на почетокот на јуни, по што ќе следи верзија 
на албански јазик. 

✓ Вториот состанок на работната група за подготовка на Методологија за оценување на 
училишниот граѓански етос се одржа како дводневен настан со цел да се финализира рамката 
на индикаторите и соодветно, промените да се вклучат во прашалниците за ученици, наставници, 
родители и раководството на училиштата. Првите верзии на документите се подготвени и 
разгледани од сите членови на работната група. По последната низа ревизии, тие ќе бидат 
пилотирани во пет (5) училишта со учество на различните субјекти, пред да бидат финализирани. 

 

Завршен промотивен настан за новиот концепт за Граѓанско образование 
✓ Тимот на проектот ја подготови структурата и нацрт-агендата за настанот закажан за 25 и 26 

август 2022 година и почна да ги контактира претходно избраните училишта за да учествуваат на 
завршниот настан, во координација со советниците од БРО и ЦСОО кои се одговорни за нивно 
менторирање. До крајот на месецот, повеќето од презентерите кои беа контактирани го потврдија 
нивното учество на настанот и беа информирани за нивните задачи. Во текот на следниот месец 
ќе се одржат подетални консултации. 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање 

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ Претставниците од најдобрите три (3) рангирани компании за проектите за реновирање: 

„Поставување на нова фасада“ во ОУ „Милто Гура“ во с. Стрелци, Општина Кичево, „Реконструкција 
на училишната ограда“ во ОУ „Јоаким Крчовски“ во Општина Крива Паланка, „Реконструкција на 
покривот“ во подрачното училиште во с. Орешани во ОУ „Марко Цепенков“ во Општина Зелениково, 
„Реновирање на училниците“ во ОУ „Славејко Арсов“ во с. Подмочани во Општина Ресен и 
„Поставување на нов под“ во ОУ „Хасан Приштина“ во Општина Чаир беа поканети на поединечни 
интервјуа. По интервјуата, тимот на проектот ја подготви потребната документација за одобрување 
на избраните компании за реконструкција на училиштата споменати погоре и подготвената 
документација беше испратена за одобрување од Службеникот за склучување договори и спогодби 
во регионалната канцеларија на УСАИД во Косово. Градежните компании што беа одобрени од 
Службеникот за склучување договори и спогодби во регионалната канцеларија на УСАИД во Косово 
потпишаа договори со Раководителот на проектот за МИМО за секој проект посебно. 

✓ Пред започнување на градежните активности на проектите за реновирање: „Реконструкција на 
покривот“ во подрачното училиште во с. Орешани во ОУ „Марко Цепенков“ во Општина Зелениково, 
„Поставување на нова фасада“ во ОУ „Милто Гура“ во с. Стрелци, Општина Кичево, „Реконструкција 
на училишната ограда“ во ОУ „Јоаким Крчовски“ во Општина Крива Паланка, „Реновирање на 
училниците“ во ОУ „Славејко Арсов“ во с. Подмочани, Општина Ресен и „Поставување нов под“ во 
ОУ „Хасан Приштина“, Општина Чаир беа организирани состаноци со претставници од избраната 
градежна компанија, компанијата за надзор и претставници од тимот за реновирање на училиштето.   

✓ На 11 мај 2022 година, по електронски пат до шест (6) консултантски компании лиценцирани за 
надзор беше испратен повик за аплицирање за вршење надзор на спроведувањето на проектите за 
реновирање во шест (6) училишта. На 16 мај 2022 година беше организирано отворање на 
тендерските понуди и беа избрани консултантски компании за надзор.  

✓ Резултатите од изборот на градежни компании и компании за надзор се објавени на веб-страницата 
на МЦГО: https://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/izbrani-kompanii-za-proekti-za-renoviranje-na-ucilista-5/  

✓ Тимот на проектот работеше на евидентирање/прибирање на потребната документација за учество 
на училиштата и општините во трошоците поврзани со процесот на реновирање (финансиско или 
во работна рака) за училиштата каде процесот на реновирање е завршен. Овој месец проектот го 
документираше учеството во трошоците од ОУ „Денче Дејаноски“ во Општина Маврово и Ростуше и 
процентот на учеството во трошоците изнесува 14,91% од вкупната инвестиција. Досега, проектот 
го има документирано учеството во активностите за реновирање на девет (9) од 12 училишта и 
општини од четвртата година на проектот, коешто изнесува 31,89% од вкупната инвестиција. 

 

https://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/izbrani-kompanii-za-proekti-za-renoviranje-na-ucilista-5/

