
 

 

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

  

Активности за соработка на проектот 
 На 11-12 ноември 2020 година претставник на МИМО присуствуваше на обуката „Управување 

со знаење и учење“ организирана од седиштето на Хелветас. Целите на обуката беа                 
1) учесниците да се запознаат со клучните согледувања во однос на поддршката на 
управувањето со знаење, учењето и управувањето со информации, 2) да се изградат 
капацитетите на учесниците за фасилитација на работата во групи, особено во контекст на 
вмрежување и 3) да се обезбеди основа за тематската група „дигитализација“.  

 На 24 ноември 2020 година, претставници на МИМО следеа вебинар за споделување на 
искуства на темата: педагошките процеси за време на КОВИД-19 (искуства од Естонија). 
Вебинарот беше организиран од проектот „Образование за вработување во Северна 
Македонија“ (E4E@mk) во соработка со Европската фондација за обуки (ETF). Беше 
дискутирано за следните области: практична организација на наставата, организирање на 
наставата од далечина, поддршка за наставниците и учениците и сл. 

 Членовите на тимот на МИМО учествуваа на вебинарот „Добри практики и политики за обука на 
наставници и училишни лидери во ЕУ“ организиран од Мрежата на центри за образовни 
политики (NEPC). Целта на вебинарот беше да се презентираат и да се дискутираат 
резултатите од секундарното истражување со собирање на податоци (desk research) за добрите 
практики и политики за обука на наставници и училишни лидери во избрани земји на ЕУ, 
објавено во 2019 година во рамките на проектот Европска мрежа на образовни политики 
(EEPN) . 

 
Комуникација со јавноста 
 Беше креирано и објавено промотивно видео со клучни елементи од настанот „Рецепт за 

демократска училница“. Видеото содржи изјави од наставници по Граѓанско образование и од 
некои од нивните ученици во врска со состојките кои се потребни за демократска клима во 
училницата. 

 Беше објавен Концептот за образование од далечина во основното и средното образование на 
сите три (3) јазици (MK, АЛБ и АНГ) од страна на Министерството за образование и наука и 
Бирото за развој на образованието.  

 Беше направено и објавено интервју со Назихтере Сулејмани, претседател на Комисијата за 
меѓуетничка интеграција во образованието (КМИО) при Министерството за образование и 
наука. Интервјуто содржи повеќе детали во врска со системските промени кои беа направени за 
вклучување на меѓуетничката интеграција во образованието, како и детали за финансиската 
поддршка која МОН сега им ја дава на основните и средните училишта во форма на грантови за 
реализирање на активности кои ја унапредуваат меѓуетничката интеграција меѓу учениците.  

 Беше изготвен Инфографик за перцепциите и активностите  за меѓуетничка интеграција во 
образованието за потребите на Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 
МОН. Тој содржи клучни податоци и информации од извештајот со наодите од прашалникот од 
Планот за мерење на резултатите во врска со реализацијата на меѓуетничката интеграција во 
образованието во текот на учебната 2018/2019 година, спроведен од страна на Комисијата за 
меѓуетничка интеграција во образованието при МОН.   

 Серија информативни објави за Концептот за граѓанско образование беа објавени на 
социјалните медиуми (Facebook (1), (2), (3)).  

 Веб страницата на проектот и платформите на 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  
 Прашалници за евалуација беа пополнети од учесниците на: 1) работилницата за наставници 

кои реализираат заеднички наставни часови и 2) работилницата за наставниците по Граѓанско 
образование во средните училишта за Модул 3 од новата наставна програма за Граѓанско 
образование. Повратните информации од учесниците беа соодветно анализирани и двете 
работилници беа оценети како успешни со просечна оценка од над 4, на скала од 1-5. 

https://educationpolicynetwork.eu/
https://educationpolicynetwork.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=D7wOfcgWyFY
http://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20dalecinsko%20obrazovanie-design-MK-with%20logos.pdf
http://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20dalecinsko%20obrazovanie%20ALB-design-with%20logos.pdf
http://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20dalecinsko%20obrazovanie-design-ENG-with%20logos.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/intervju-so-nazihtere-sulejmani/
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/3960546970640624
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/3989194184442569
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4000821403279847


 

 

Учесниците имаа можност да споделат за најважните информации/знаење кои ги стекнале на 
работилниците и да дадат препораки за идни подобрувања. Извештаите од евалуацијата беа 
споделени со тимот на проектот со цел да се земат предвид при идно планирање на 
активностите за градење на капацитетите.  

 Во тек е спроведувањето на истражување за проценка на потребите, што се реализира со 
наставниците од основните и средните училишта низ целата земја. Истражувањето содржи 
прашања поврзани со искуствата на наставниците од реализацијата на  наставата од далечина 
и  лице в лице (со спроведување на сите неопходни мерки за заштита од КОВИД-19). 
Прашалникот е достапен на сите пет наставни јазици: македонски, албански, турски, српски и 
босански. До сега, прашалникот е пополнет од страна на над 3200 наставници од основните и 
средните училишта. 

 Беа спроведени подготвителни активности за Центарот за фузија на идеи (Idea Fusion Center), 
чијашто цел е да собере над дваесет (20) ученици од основните и средните училишта за да 
дискутираат за иновативни идеи за младински иницијативи и да бидат застапници за позитивни 
промени во рамките на нивните училишта/заедници.  Активностите на Центарот за фузија на 
идеи се планирани да се спроведат во текот на 2021 година.  

 Креирани се прашалници за фокус групи за оценување на перцепциите, мислењата и 
искуствата на учесниците во активностите на МИМО во текот на 2020 година. Наодите ќе бидат 
вклучени во годишниот извештај за мониторинг и евалуација и ќе се искористат за 
унапредување на реализацијата на проектните активности.  

 Базата на податоци за мониторинг и евалуација беше ажурирана со информации од 
активностите за градење на капацитетите кои се одржаа во текот на овој месец. Тоа ќе 
придонесе кон брз пристап и детален преглед на податоците за целите на проектот.  

 
 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

  

Поддршка од проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 
Министерството за образование и наука (КМИО МОН)  
 Проектот во партнерство со ОБСЕ ја поддржува Комисијата за меѓуетничка интеграција во 

образованието при Министерството за образование и наука (КМИО МОН) во насока на 
унапредување на спроведувањето на активности за меѓуетничка интеграција во училиштата и 
заедниците. Како резултат на оваа соработка беше постигнато следното: 1) беше изготвен 
концепт за дизајнирање на инфографик кој ќе ги содржи клучните наоди од извештајот за 
Планот за мерење на резултатите (ПМР) на МОН за учебната 2018/2019 година; и 2) на            
3 ноември 2020 година беше објавен јавен повик на веб страницата на МОН 
(http://mon.gov.mk/content/?id=3471) и сите основни и средни училишта се поканети да 
аплицираат за финансиска поддршка за спроведување на заеднички ученички активности. 
Оваа година 95 училишта (70 основни и 25 средни) ќе бидат избрани и ќе добијат финансиска 
поддршка како дел од програмата на МОН за доделување на грантови. Тимот на проектот 
обезбеди поддршка на КМИО МОН при разгледувањето и адаптирањето на документите за 
нивната програма за мали грантови согласно сегашните околности.  
Исто така, тимот на проектот и членови на КМИО МОН учествуваа на координативната средба 
со работната група за изготвувањето на Стандардите за интеркултурно образование (СИО) во 
образовниот систем.  Целта е да се изготват интеркултурни стандарди за сите циклуси на 
основно образование. Овој процес се спроведува во партнерство со Проектот Песталоци во 
рамки на МЦГО.  

 
Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
 Тимот на проектот во координација со менторите континуирано обезбедува менторство за 

назначените општински претставници при изготвувањето на стратегиите за меѓуетничка 
интеграција во образованието и младинско учество на општинско ниво. На 30 ноември 2020 
година, тимот на проектот организираше онлајн работен состанок, каде учествуваа сите 
ментори кои се вклучени во процесот на изготвување стратегии и политики на општинско ниво. 
Целта на овој состанок беше да се дискутира за напредокот во изготвувањето на политиките 
на општинско ниво, да се разменат добри практики на соработка и да се дискутира за тоа како 
да се решат предизвиците. Во општините: Ѓорче Петров и Гази Баба, членовите на 
општинските комисии беа ангажирани во изготвувањето на содржината/структурата на 
документот и акционите планови, додека во општините: Неготино, Виница и Охрид, 
општинските стратегии се во завршна фаза и истите беа доставени до назначените ментори за 
финална проверка и коментари. Во општините – Боговиње, Босилово Центар и Старо 
Нагоричане, општинските стратегии се финализирани и доставени до советите на општините 
за усвојување. Пет (5) општини – Ресен, Аеродром, Сарај, Берово и од неодамна Чаир ги 
усвоија Стратегиите за МИО и младинско учество. Општините Кочани и Теарце се во процес 
на формирање комисии/работни групи.  

http://mon.gov.mk/content/?id=3471


 

 

 
Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример  
 Тимот на проектот во координација со Младинскиот образовен форум (МОФ) спроведе три (3) 

пакет-активности коишто ќе резултираат со реализација на младински акции во избраните десет 
(10) општини во текот на 2020, имено:  

 Првиот пакет-активности беше реализиран во преостанатите две (2) од десетте (10) 
општини – Кавадарци и Долнени. Имено, беа организирани активности за споделување 
информации со претставници од двете општини со цел да се претстави планот на 
активности и целокупната идеја/концепт за онлајн работилници со учениците.  

 Вториот пакет-активности за идентификување на младинските приоритети беше 
реализиран во општините Тетово и Свети Николе. Учениците од избраните училишта од 
општина Тетово (односно, СУ „Никола Штејн“, СУ „8-ми Септември“ и СУ „Моша Пијаде“) и 
општина Свети Николе (односно, СУ “Кочо Рацин“, ОУ „Гоце Делчев“ и ОУ „Кирил и 
Методиј“) учествуваа на онлајн работилниците.  Понатаму, онлајн прашалникот подготвен 
со поддршка на МОФ беше дистрибуиран до нивните соученици со цел да ги рангираат и да 
ги дефинираат приоритетите од кои ќе произлезат младински акции.  

 Третиот пакет-активности ја опфаќа реализацијата на младинските акции. За да започне 
реализацијата на оваа фаза, тимот на проектот најпрво се сретна со претставници од 
општините Струга и Свети Николе и организираше две (2) онлајн координативни средби за 
да се утврдат претстојните чекори и активноста за ученичко застапување пред 
Градоначалникот или претставниците на општините одговорни за образование. Потоа беа 
организирани онлајн средби со учениците од Пробиштип, Струга и Свети Николе за да се 
подготват за претстојната средба со претставниците на општината и за начинот на 
презентирање на нивните приоритети пред општината. На крајот, беа организирани онлајн 
средби за претставување и застапување во претходно споменатите општини (Пробиштип, 
Струга и Свети Николе). Учениците имаа можност да споделат информации во врска со 
процесот на младински акции, да разговараат за нивните впечатоци и искуства од 
младинските работилници и да ги презентираат нивните идеи, предлози и приоритети за 
подобрување на локалната заедница пред претставниците на општините одговорни за 
образование. Учениците беа информирани и упатени да ја следат реализацијата на 
нивниот приоритет и да споделуваат коментари на онлајн кампањата #Јас придонесов во 
младинската акција.  

 
Наставни активности во училиштата 
 На 2 ноември 2020 година, беше организирана работилница во партнерство со ОБСЕ и Градот 

Скопје за градење на капацитетите на нововклучените и на наставниците-реализатори кои беа 
претходно вклучени (MK, AЛБ, АНГ), за реализација на заеднички наставни часови во текот на 
учебната 2020/2021 година. Работилницата беше посетена од 39 наставници и координатори 
на СИТ-ови од следните седум (7) средни училишта („Боро Петрушевски“, „Арсени Јовков“, 
„Здравко Цветковски“, „Браќа Миладиновци“, „Димитар Влахов“, „Владо Тасевски“ и „Јосип 
Броз Тито“). Вклучените наставници имаа можност да се стекнат со знаења и вештини за 
планирање и спроведување на заеднички наставни часови со ученици од различни наставни 
јазици, со користење на онлајн алатки. По обуката, наставниците-реализатори пополнија 
онлајн формулар за евалуација и ја оценија обуката како многу корисна. Исто така, 
наставниците искажаа потреба за менторство од страна на советниците и за поддршка и 
градење на капацитетите за реализација на заеднички наставни часови од страна на проектот.  

 Заеднички наставни часови беа исто така реализирани во текот на претходната учебна година 
(2019/2020). 48 наставници од шест (6) средни училишта од Градот Скопје („Боро 
Петрушевски“, „Арсени Јовков“, „Здравко Цветковски“, „Браќа Миладиновци“, „Димитар Влахов“  
и „Јосип Броз Тито“) реализираа 1398 заеднички наставни часови по различни предмети 
(стручни и општи). 1143 заеднички наставни часови беа реализирани со физичко присуство на 
учениците, додека 255 заеднички часови беа реализирани онлајн преку Zoom, заради Ковид-19 
и затворањето на училиштата. Градот Скопје ги препозна напорите на наставниците и овие 
наставници-реализатори добија посебни награди и признанија за нивниот придонес и активно 
учество во промовирањето на МИО преку редовна реализација на заеднички наставни часови 
со ученици од различни наставни јазици, од страна на Градоначалникот на Град Скопје, г-дин 
Петре Шилегов.  
 

Долгорочни воннаставни активности во училиштата  
 Продолжи процесот на дефинирање на листата на училишта за реализација на долгорочни 

воннаставни активности. Како резултат на тоа, тимот на компонентата организираше 
координативна средба и го финализираше процесот на избор на нови училишта за реализација 
на онлајн активности. 

  

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/nastavnici-od-srednite-ucilista-od-grad-skopje-ucestvuvaa-na-obuka-za-realizacija-na-zaednicki-casovi-preku-ucenje-na-dalecina/
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/mesimdhenes-te-shkollave-te-mesme-nga-qyteti-i-shkupit-moren-pjese-ne-trajnimin-per-realizimin-e-oreve-te-perbashketa-permes-nxenies-ne-distance/
http://www.mcgo.org.mk/news/teachers-from-secondary-schools-in-the-city-of-skopje-participated-in-training-for-conducting-joint-classes-through-distance-education/
https://skopje.gov.mk/mk/vesti/2019/04-11-2020-dodeleni-priznanija-nagradi-ucesnici-proektot-zaednicki-casovi/
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Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Работни групи за изготвување упатства за реализација на онлајн часови и воннаставни активности  
 Членовите на работните групи работеа на одделни делови од документот и доставија првични 

верзии, по што содржините беа разгледани од страна на останатите членовите на работната 
група кои дадоа писмени и усни повратни информации во текот на одржаните онлајн средби. 
Секоја од работните групи одржа по  три онлајн средби на кои се дискутираше за конкретни 
детали од изработените документи и беа обезбедени насоки за натамошна доработка на  
содржините. Структурата на двата документа беше договорена и содржината активно се 
развива. Двата документа се очекува да бидат завршени, одобрени и објавени од страна на 
БРО во текот на декември. 

 Работна група за изготвување на упатство за онлајн часови: Документот со упатства за 
онлајн часови содржи делови за планирање на часови од далечина, функционалности на 
националната платформа, дидактика, методи и техники кои се релевантни за спроведување 
на онлајн часови, оценување, мотивација и социјално и емоционално учење (СЕУ), како и 
дел за заеднички онлајн часови со ученици од различни наставни јазици. Тимот на 
компонентата ја состави и уреди пред-финалната верзија на документот за онлајн часови, 
којашто беше споделена со релевантните чинители заради обезбедување повратни 
информации.  

 Работна група за изготвување на упатство за реализација на онлајн воннаставни 
активности: Документот со упатства за воннаставни активности од далечина содржи 
посебни делови за ученички секции, ученички акции, еднодневни работилници и ученичко 
учество и организирање. Тимот на компонентата ја состави и уреди пред-финалната 
верзија на документот за воннаставни активности која, откако ќе се одобри од страна на 
членовите на работната група на почетокот на декември, ќе се сподели со чинителите 
заради обезбедување повратни информации.   

 

Работна група за граѓанско образование за средните училишта – активност за подготовка на 
Упатство за наставниците по граѓанско образование во средните училишта 
 Содржините за модулите 4 и 5 од Упатството по граѓанско образование за средните училишта 

беа одобрени од БРО, лекторирани, преведени и испратени на графичко уредување.  Тие ќе 
бидат вклучени во Упатството, споделени со наставниците и прикачени на  веб страницата на 
БРО на почетокот на декември.   

 

Работна група за Граѓанско образование за средните училишта - активности за обуки на 
наставниците по Граѓанско образование  
 Во првата половина од ноември беа одржани четири (4) сесии за обука за третата модуларна 

единица од наставната програма за граѓанско образование за средните училишта. Обуките беа 
посетени од 70 наставници по граѓанско образование и траеја 2.30 часови. Обуките ја опфатија 
реализацијата на четири (4) активности содржани во Упатството за наставници преку синхрона 
и асинхрона настава и активности за учење. Последната сесија од обуката за наставници ќе ги 
опфати четвртата и петтата модуларна единица од наставната програма и е планирана да се 
одржи во текот на втората недела од декември. Членовите на работната група кои ќе ја 
спроведат последната сесија за обука, ги изработија материјалите за обука и работните 
листови, во чија изработка придонес даде и тимот на проектот. Наставниците по граѓанско 
образование од средните училишта беа информирани за датумите за третата сесија за обука и 
се очекува да се регистрираат за датумите кои најмногу им одговараат.  

 

Дигитална кампања за промовирање на Концептот за граѓанско образование  
 Во координација со координаторот за комуникации, тимот на компонентата креираше 

промотивна кампања за главните точки од Концептот за граѓанско образование, што се 
одвиваше во текот на ноември и декември преку неделни објави на социјалните 
медиуми.  Кампањата започна со кратко видео од онлајн настанот кој се одржа во октомври на 
кој беше промовиран новиот Концепт за граѓанско образование и беше дискутирано за добрите 
практики на настава со наставниците и учениците.  Во ноември беа објавени три (3) 
дополнителни објави (1 видео и 2 текстуални банери), додека следни три се планирани за 

декември.  
 

Ангажирање на меѓународни консултанти за граѓански етос 
 Тимот на проектот работеше на адаптирање на методологијата за оценување изготвена од 

меѓународните консултанти, како и на изготвување на план за пилотирање на документите.  
Откако целосно ќе се адаптира за употреба на македонски и на албански јазик, методологијата 
за оценување ќе се испроба во декември и јануари од страна на мал примерок на наставници и 
советници од БРО. Повратните информации од пилотирањето ќе се искористат за 
финализирање на документите и за подготовка на обука од страна на консултантите.   



 

 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

  

Реновирање на училиштата  
 Технички приеми на завршените активности за поставување на нови прозорци во ОУ „Елпида 

Караманди“ во општина Битола; инсталација на нов систем за греење во ОУ „Раметула Амети“ 
во општина Желино; инсталација на нов систем за греење во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ во 
општина Кочани; реконструкција на училишната зграда во подрачното училиште „Св. Кирил и 
Методиј“ во с. Радово во општина Босилово и поставување на нови подови и прозорци во СУ 
„Ѓорче Петров“ во општина Кавадарци беа организирани од тимот на компонентата во секое од 
училиштата со присуство на претставници на изведувачот, надзорот, директорот на училиштето 
и општината. 

 Во тек се активности за реконструкција за поставување на нови подови во ОУ „Мурат 
Лабуништи“ во с. Лабуништа во општина Струга; реконструкција на спортска сала, поставување 
нови прозорци, врати и подови во ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“ во с. Драгоманце, 
општина Старо Нагоричане; реконструкција на училишната ограда во дворот на ОУ „Мирче 
Ацев“ во општина Ѓорче Петров и инсталација на нов систем за греење во ОУ „Јосип Броз Тито“ 
во општина Валандово. 

 Во ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ сѐ уште не е започната реконструкцијата на покривот. Бидејќи 
овој објект е недвижен имот што е заштитен како културно наследство, за негова 
реконструкција потребно е одобрение од Управата за заштита на културното наследство 
коешто општината треба да го обезбеди пред почетокот на работите за реновирање. 

 Во ОУ „Никола Вапцаров“ во општина Струмица, поставувањето на нови подови не може да се 
изврши во текот на учебната година поради протоколите според кои работи училиштето, така 
што овој проект ќе се реализира за време на зимскиот распуст. 

 


