
 

 

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - септември 2021 

 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Активности за соработка на проектот 
✓ На 27 септември 2021 година, тимот на проектот учествуваше на тркалезна маса: Европскиот 

концепт на јазична разновидност во денешницата – состојба и предизвици во Република 
Северна Македонија, организирана од Агенцијата за примена на јазикот на РСМ по повод 
Европскиот ден на јазиците. Говорниците, односно: германскиот амбасадор во РСМ, заменик 
амбасадорот на Швајцарија во РСМ, претставници од здружението на преведувачи, невладини 
организации и институции се осврнаа на прашања што се однесуваат на почитување на 
прописите, различните искуства и употребата на јазиците во институциите и комуникацијата со 
јавноста, како и идното унапредување на употребата на јазиците во земјата. 

 
Комуникација со јавноста 
✓ Беше изработено промотивно видео кое го содржи процесот на планирање и спроведување на 

младинската акција во Гевгелија и истото беше објавено на веб страницата на MЦГО и на 
социјалните медиуми. 

✓ Публикацијата „Примери на добри практики за ученички иницијативи 2020/2021“ беше објавена 
на веб страницата на МЦГО (MK, AЛБ). 

✓ Изработено е едукативно анимирано видео за тоа како да се спроведуваат ученичките 
иницијативи, коешто беше објавено на повеќе локални јазици на веб страницата на MЦГО и на 
социјалните медиуми. 

✓ Меѓународниот ден на мирот беше одбележан со неколку креативни активности и иницијативи 
реализирани од околу 200 ученици од девет основни и средни училишта низ целата земја. 
Настанот беше медиумски покриен во локалните медиуми, како и во медиумите на MЦГО и 
УСАИД. 

✓ Беа подготвени промотивни материјали за натпреварот за ученички иницијативи „Граѓанско на 
дело: Од идеја до позитивна промена“ коишто беа споделени на социјалните медиуми. 

✓ Проектот и проектните постигнувања беа прикажани на официјалниот Instagram профил на 
УСАИД на глобално ниво, со што станаа видливи низ целиот свет.  

✓ 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 
✓ Изработен е извештај за евалуација што ги сумира собраните повратни информации од 

членовите на Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството за 
образование и наука (МОН КМИО) во врска со дводневната работилница реализирана во 
август. Сесиите на работилницата беа главно фокусирани на користењето дигитални алатки/ 
апликации што се достапни на Националната платформа за учење на далечина, како и на 
зајакнувањето на капацитетите за анализа на податоци. Повратните информации покажаа дека 
работилницата беше реализирана мошне успешно, а учесниците сметаат дека содржината е 
корисна, бидејќи беше оценета со просечна оценка од над 4,5 (на скала од 1-5). Учесниците 
споделија дека најважното знаење што го стекнале е поврзано со алатките и формулите што 
им се достапни за извршување на нивните работни задачи/активности. На крајот, членовите 
споделија дека има потреба за понатамошна поддршка за успешно спроведување на идните 
активности на Комисијата, наведувајќи ја потребата од последователна сесија за анализа на 
податоци, со цел да ги прошират своите знаења во оваа област. 

✓ Во текот на првата половина од месецот, претставниците од општините кои имаат изготвено и 
усвоено политики за МИО и младински ангажман на општинско ниво, имаа можност да дадат 
повратни информации во врска со нивната вклученост и поддршка на активностите за 
меѓуетничка интеграција и младинските иницијативи. За таа цел, беше споделен електронски 
прашалник со секоја општина, достапен на македонски, албански и турски јазик. Собраните 
повратни информации се анализираат и ќе послужат како показател за вклученоста на 
општините во процесот на јакнење на меѓуетничката кохезија и демократското однесување кај 
младите на ниво на училиште/заедница.  

https://www.youtube.com/watch?v=aXK5mp_InKU
http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Good-practices_MK.pdf
http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Good-practices_ALB.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLtjI0zsdTmKJCNLsHilJEokO098vbmKqa
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/mladite-go-odbelezaa-megjunarodniot-den-na-mirot/
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/natprevar-za-ucenicki-inicijativi/
https://www.instagram.com/p/CTPGPION-tu/
https://www.instagram.com/p/CTPGPION-tu/
https://preview.mailerlite.com/e5c1h9
https://preview.mailerlite.com/e5c1h9


 

 

✓ По завршувањето на сеопфатната обука за граѓански етос во училиштата спроведена од 
меѓународни консултанти, учесниците имаа можност да дадат повратни информации преку 
електронски прашалници за евалуација на содржината, интерактивноста на сесиите и 
целокупното искуство. Откако ќе се соберат, одговорите ќе бидат анализирани и сумирани во 
извештај што ќе биде споделен со тимот на проектот. Извештаите за евалуација му 
овозможуваат на проектот континуирано да ги подобрува активностите и да ги открива  
областите каде е потребна дополнителна помош за корисниците на проектот.  

 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Во текот на месец септември, проектот ја поддржа реализацијата на идеите за позитивна 

промена осмислени од страна на членовите на Центарот за фузија на идеи во соработка со 
нивните училишни координатори. Како резултат на тоа, целосно беа поддржани вкупно шест (6) 
идеи вклучувајќи: зголемена свесност за возење велосипед, разубавување на училишниот 
двор, уредување на училишниот простор за зголемена социјализација на учениците и 
спроведување активности за МИО, креирање библиотека на отворено, уредување на 
ходниците со ученички шкафчиња и уредување на училишната менза. Останатите четири (4) 
иницијативи се во завршна фаза и потребните материјали за успешна реализација ќе бидат 
доставени до секое училиште на почетокот на следниот месец. 

✓ Беа спроведени координативни активности во однос на претстојните редовни состаноци на 
ЦФИ за периодот на првото полугодие од учебната 2021/2022 год. Содржината и агендите за 
состаноците се подготвуваат, заедно со претстојните задачи за учениците - членови на ЦФИ.  

 
 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 
Министерството за образование и наука  (МОН КМИО) 
✓ Подготвен е нацрт извештај за спроведување на активностите за меѓуетничка интеграција во 

училиштата и заедниците во учебната 2019/2020 година. Извештајот е изработен врз основа на 
податоците собрани преку прашалникот од Планот за мерење на постигнувањата (ПМП) на 
МОН кој беше споделен со сите основни и средни училишта од страна на МОН КМИО, како дел 
од нивните годишни активности за мониторинг. Во претстојниот период ќе биде организирана 
работна средба со членовите на МОН КМИО, за време на која ќе бидат презентирани наодите, 
а после дадените коментари, извештајот ќе биде финализиран и усвоен од сите членови на 
МОН КМИО. Покрај тоа, проектот во партнерство со ОБСЕ ќе обезбеди поддршка за МОН 
КМИО за да го ажурира и ревидира прашалникот од Планот за мерење на постигнувањата 
(ПМП), како и документите поврзани со програмата за грантови на МОН за претстојниот циклус 
на активности. 

 

Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
✓ Менторите на МИМО со поддршка на проектот ја продолжија соработката и координацијата со 

општините избрани за изготвување на стратегии и политики за МИО и младински ангажман во 
2021 година и обезбедија менторска поддршка за назначените претставници на општините. 
Избраните општини се во различни фази на изготвување на локалните стратегии, односно: 

→ Десет (10) од 15 општини т.е.: Дојран, Радовиш, Чашка, Битола, Василево, Карпош, Штип, 
Кисела Вода и од неодамна Кичево и Желино ја усвоија локалната стратегија за 
меѓуетничка интеграција во образованието и младински ангажман. 

→ Општините Богданци и Дебар исто така ги финализираа и ги испратија своите локални 
стратегии до општинските совети за усвојување. 

→ Локалната стратегија за МИО и младински ангажман и акционите планови во општините 
Студеничани и Маврово и Ростуше се во завршна фаза. 

→ Општина Шуто Оризари е во процес на формирање комисија/работна група. 
✓ Општина Теарце беше вклучена во овој процес во 2020 година, но поради пандемијата 

активностите беа одложени. Меѓутоа, годинава и оваа општина успеа да ја изготви и усвои 
локалната стратегија за МИО и младински ангажман. Со тоа, вкупно 16 општини се очекува да 
го финализираат овој процес до крајот на 2021 година. 

 

Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример (финализирање на младинските акции од 
2020 година) 
✓ Тимот на проектот продолжи да работи во партнерство со МОФ и спроведе активности кои 

водат кон  спроведување на младинските акции во преостанатите три (3) општини (т.е. 
Кавадарци, Велес и Прилеп) од десетте (10) општини вклучени во 2020 година. Беше одржана 
средба со физичко присуство со претставници од општина Прилеп во текот на која беше 
дискутирано за деталите за спроведување на младинските иницијативи во оваа општина и беа 
договорени следните чекори. 

✓ Завршена е постапката за набавка на ставки/услуги потребни за спроведување на 
интервенциите и/или младинските акции во општините Кавадарци и Прилеп. 



 

 

✓ Досега, како резултат на соработката помеѓу проектот, партнерската организација МОФ, 
општините и училиштата вклучени во процесот во 2020 година, беа спроведени младински 
акции во седум (7) од десет (10) општини т.е.: Струга, Пробиштип, Свети Николе, Врапчиште, 
Тетово, Долнени и Гевгелија. 

✓ Овој месец, документацијата за уделот во трошоците од општина Долнени каде се спроведени 
младински акции беше комплетирана и уделот изнесува 69,87% од вкупната инвестиција. 
Документацијата за уделот во трошоците на вклучените општини во 2020 год. е комплетирана 
за пет (5) од вкупно 10 општини и изнесува 56,60% од вкупната инвестиција. 
 

Спроведување младински акции во новите општини вклучени во процесот во 2021 година 
✓ Тимот на проектот го продолжи процесот на организирање младински акции во 15-те нови 

општини (Берово, Старо Нагоричане, Босилово, Боговиње, Виница, Неготино, Охрид, Кочани, 
Ресен, Аеродром, Сарај, Чаир, Гази Баба, Центар и Ѓорче Петров) со изготвени и одобрени 
општински стратегии за МИО и младински ангажман во 2020 година. Беа постигнати следниве 
резултати: 

→ Во општините Гази Баба, Чаир, Аеродром и Центар беа организирани онлајн работилници 
со младите за мапирање на младинските интереси. Ученици од избраните основни 
училишта од Општина Гази Баба („Дане Крапчев“, „Кирил и Методиј“ и „25 Мај“), Општина 
Чаир („Хасан Приштина“, „Имри Елези“ и „Јашар Беј Шкупи“), Општина Аеродром („Гоце 
Делчев“, „Блаже Конески“ и „Ѓорѓија Пулевски“) и Општина Центар („Киро Глигоров“, „Јохан 
Х. Песталоци“ и „Св. Кирил и Методиј“) присуствуваа на работилниците и преку низа 
интерактивни активности, алатки и групни дискусии имаа можност меѓусебно да се 
запознаат, да споделуваат и разговараат за идеи и да ги дефинираат приоритетите на 
младите за подобрување на нивните локални заедници. Понатаму, учениците добија 
поддршка и повратни информации од врсниците преку споделување и пополнување онлајн 
прашалници со кои ќе се дефинираат приоритетите коишто ќе водат кон младински акции.  

→ На 23 септември 2021 година беше организиран состанок за претставување и застапување 
со физичко присуство на кој учествуваа ученици и претставници од општина Старо 
Нагоричане. На состанокот, учениците од основните училишта „Светозар Марковиќ“, 
„Христијан Карпош“ од с. Младо Нагоричане и „Христијан Т. Карпош“ од с. Драгоманце пред 
градоначалничката г-ѓа Жаклина Јовановска ги презентираа своите идеи и приоритети за 
подобрување на локалната заедница. Градоначалничката Јовановска ја изрази одлучноста 
на општината да го поддржи спроведувањето на ваквите младински приоритети и да уреди 
парк во с. Младо Нагоричане.  

→ На 27 септември 2021 година се одржа состанок за застапување со физичко присуство на 
ученици и претставници од Општина Чаир, на кој учениците од основните училишта „Хасан 
Приштина“, „Имри Елези“ и „Јашар Беј Шкупи“ успешно ги застапуваа своите приоритети/ 
иницијативи пред градоначалникот, г-дин Висар Ганиу. Учениците и градоначалникот Ганиу 
дискутираа за сите три (3) иницијативи, при што учениците се согласија да ги дефинираат 
локациите за младинските акции и да ги споделат со општината. 

→ Понатаму, на 30 септември 2021 година беше организиран онлајн состанок за застапување 
помеѓу ученици и претставници од Општина Гази Баба. За време на состанокот, учениците 
од основните училишта „25 Мај“, „Дане Крапчев“ и „Кирил и Методиј“ ги презентираа своите 
приоритети и се договорија за младинските акции во оваа општина. 

 

Наставни активности во училиштата 
✓ Избраните средни училишта од Град Скопје го започнаа спроведувањето заеднички наставни 

часови со ученици од различни наставни јазици во новата учебна 2021/2022 година. Како 
резултат на тоа: 

→ На 21 септември во СУ „Арсени Јовков“ од Град Скопје беа спроведени заеднички часови 
по англиски и француски јазик и спортски активности со ученици од различни наставни 
јазици. Имајќи предвид дека заедничките наставни часови подразбираат спојување на две 
паралелки истовремено, што во моментов е ограничено поради строгите протоколи според 
кои се изведува наставниот процес, училиштето беше креативно и одлучи овие часови да ги 
реализира во училишниот двор. Истиот ден во СУ „Јосип Броз Тито“ беа организирани 
заеднички наставни часови по англиски јазик. 

→ Средните училишта „Браќа Миладиновци“ и „Димитар Влахов“ исто така реализираа 
заеднички наставни часови по различни предмети (т.е. англиски јазик, спорт и спортски 
активности, стручни предмети итн.). Одржани се вкупно 41 заеднички наставен час во кои 
беа вклучени 182 ученици. 

→ На 28 септември 2021 година, во партнерство со Град Скопје беше организиран заеднички 
состанок со претставници од избраните средни училишта коишто спроведуваат заеднички 
наставни часови со ученици од различни наставни јазици (СУ „Здравко Цветковски“, СУ 
„Димитар Влахов“, СУ „Јосип Броз Тито“, СУ „Браќа Миладиновци “, СУ„ Боро Петрушевски“, 
СУ„Арсени Јовков “ и СУ„ Владо Тасевски“). СУ „Панче Караѓозов“ е ново училиште коешто 
се приклучува на овој процес, така што и нивните претставници присуствуваа и дадоа свој 

https://arsenijovkov.edu.mk/page/odbelezan-svetskiot-den-na-mirot
https://www.facebook.com/josipbroztito.skopje


 

 

придонес на состанокот. За време на состанокот фасилитиран од Град Скопје беа 
разгледувани и дискутирани конкретни проблеми/предизвици со кои наставниците-
реализатори се соочуваат  во процесот на организирање и спроведување на заедничките 
часови во новата учебна 2021/2022 година. Претставник на Комисијата на МОН за МИО 
исто така присуствуваше на состанокот и сподели информации во врска со можностите за 
организирање заеднички наставни часови имајќи ги предвид воспоставените протоколи за 
заштита за време на пандемијата. 

✓ На 3 септември 2021 година, Град Скопје организираше настан на кој 45 наставници -
реализатори и координатори на тимовите за училишна интеграција од следните седум (7) 
средни училишта: „Боро Петрушевски“, „Арсени Јовков“, „Здравко Цветковски“, „Браќа 
Миладиновци“, „Димитар Влахов“, „Владо Тасевски“ и „Јосип Броз Тито“ добија специјални 
награди и признанија од градоначалникот на Град Скопје, г. Петре Шилегов, за нивниот 
придонес и активно учество во промовирањето на МИО преку редовно одржување заеднички 
наставни часови со ученици од различен наставен јазик во училиштата во учебната 2020/2021. 
Во текот на учебната 2020/2021 година се одржаа 743 заеднички часови по различни предмети 
(англиски јазик, применета козметика, информатика, англиски, француски и германски јазик, 
ликовно образование и спорт и спортски активности) на кои учествуваа 636 ученици. 

 

Насоки и поддршка за спроведување заеднички наставни и воннаставни активности 
✓ На 15 септември 2021 година, членовите на работната група за изработка на Упатство за 

организирање заеднички наставни часови одржаа онлајн состанок и го ревидираа документот 
во согласност со предлозите добиени од Бирото за развој на образованието (БРО). По 
неговото финализирање, Упатството за организирање заеднички наставни часови беше 
усвоено од Бирото за развој на образованието (БРО) и Центарот за стручно образование и 
обука (ЦСОО) и објавено на веб-страницата на БРО. Упатството има за цел да ги поддржи 
основните и средните училишта во спроведувањето заеднички наставни часови со ученици од 
различни наставни јазици, при што ќе осигури одржливост, ќе обезбеди насоки и поддршка за 
спроведување ваков вид активности и ќе придонесе за унапредување на интеркултурните 
компетенции. 

 

Проектни активности за градење капацитети со ученици од училиштата избрани за спроведување 
долгорочни воннаставни активности 
✓ На 21 септември 2021 година, околу 200 ученици од девет (9) основни и средни училишта 

избрани за реализација на долгорочни воннаставни активности спроведоа различни креативни 
активности и иницијативи и го одбележаа Меѓународниот ден на мирот. Тие се собраа во 
училишните дворови, почитувајќи ги протоколите за заштита и заеднички ја подобрија 
средината во која учат. Сите овие млади луѓе, заедно со нивните врсници, учествуваа во 
различни воннаставни активности и ги развиваа своите вештини за започнување и планирање 
иницијативи за подобрување на нивните училишта преку дополнителни активности за градење 
на нивните капацитети за младински активизам, волонтерство, застапување и онлајн кампањи, 
коишто беа спроведени од тимот на проектот во партнерство со МОФ. Веста за активностите 
беше споделена со медиуми од целата земја. 

 

 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Програма за градење капацитети за граѓански етос во училиштата за менторите во средните 
стручни училишта 
✓ Во текот на септември, менторите одговорни за ученички инцијативи во средните училишта 

собираа информации за училишните тимови и започнаа со закажување и спроведување 
работилници за ученички иницијативи. Во текот на целиот месец, 18 ментори спроведоа 13 
работилници. На работилниците присуствуваа над 200 претставници на училишни тимови 
(вклучувајќи директори, стручни соработници и наставници по граѓанско образование) од 74 
средни стручни училишта. Работилниците ги опфатија главните аспекти на демократско 
училиште, неопходните фази на спроведување ученички иницијативи и улогата на училишното 
раководство во поттикнувањето на граѓанскиот етос, како и сите практични прашања поставени 
од претставниците на училиштата. Менторите го утврдија распоредот за спроведување на 
активностите и поднесување извештај со нивните назначени училишта. Главните прашања и 

причини за загриженост се однесуваа на методолошките аспекти на спроведувањето на 

целокупниот процес и негово прилагодување на сегашните можности, земајќи ги предвид 
протоколите за КОВИД-19. Членовите на тимот на проектот на МЦГО и МОФ присуствуваа на 
секоја од работилниците, обезбедувајќи техничка и организациска поддршка за менторите. По 
завршувањето на работилниците, на средните училишта им беа доставени корисни материјали 
за успешно организирање на ученичките иницијативи до јануари 2022 година. Дополнително, 
тимот на проектот подготви и промотивен напис во кој е опишан процесот и истиот ќе биде 
објавен на веб-страницата на MЦГО. 
 

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/09/Upatsvto-za-organiziranje-zaednichki-nastavni-chasovi.pdf
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/mladite-go-odbelezaa-megjunarodniot-den-na-mirot/
https://kanal5.com.mk/mladite-go-odbelezhaa-megjunarodniot-den-na-mirot/a493839


 

 

Подобрување на наставата и учењето на граѓанско образование 
✓ Беше одржан подготвителен состанок со 10 советници од БРО одговорни за посета на 30 

часови по граѓанско образование во 24 средни стручни училишта од фаза 1. За време на 
состанокот беше дискутирано за предложениот распоред на активности и за потребните 
материјали за набљудување на часовите. Од назначените советници се очекува да ги 
набљудуваат часовите по граѓанско образование и да поднесуваат извештаи преку електронски 
прашалници до крајот на декември 2021 година. Потоа, тимот на проектот ќе подготви 
аналитички извештај во којшто ќе бидат опфатени главните резултати и практичните препораки 
за подобрување на методите за настава и учење на лекциите по граѓанско образование во 
средните стручни училишта од фаза 1. 
 

Меѓународни консултанти - спроведување сеопфатна обука за граѓански етос во училиштата 
✓ На почетокот од септември, материјалите за обуката беа преведени на македонски и албански 

јазик, при што тимот на проектот ги осигури нивниот квалитет и усогласеност. Беа 
финализирани два прашалника за учесниците за оценување на обуката (пред и по обуката), 
истите беа прикачени во GoogleForms формат и споделени со регистрираните учесници една 
недела пред обуката. Обуката се одржа од 27-29 септември. Официјално ја отвори Министерот 
за образование и наука и физички ја посетија 35 претставници од МОН, советници од БРО, 
советници од ЦСОО, просветни инспектори и членови на работната група за граѓанско 
образование, како и персонал на проектот од МЦГО и МОФ. Обуката опфати информации за 
финскиот образовен систем, со посебен фокус на развојот на граѓанските компетенции и 
филозофијата на оценување во Финска; концептот на граѓански етос во училиштата и развојот 
на демократската култура; како и теоретските основи на инструментот за оцена на граѓанскиот 
етос, изготвен од меѓународните консултанти. Учесниците дискутираа за нивното практично 
искуство и за идеи за подобрување на алатката за оценување. Во рамките на нивната посета на 
С. Македонија, консултантите се сретнаа и со МОН за да разговараат за тековните реформи во 
образованието во земјата. 
 

Подготовка на видео за фазите на спроведување ученички иницијативи 
✓ Видеата на сите наставни јазици (македонски, албански, турски, српски и босански) и англиски 

јазик беа финализирани, по што беа објавени на YouTube каналот на МЦГО. Видеата исто така 
беа споделени со советниците од БРО и ЦСОО, како и со претставници на училиштата, со цел 
да послужат како визуелен водич за учениците и училишниот кадар за поефикасна реализација 
на ученичките иницијативи во претстојната учебна година. Дополнително, беше подготвен 
текстуалниот опис за три нови видеа (во кои се опишуваат добри примери на ученички 
иницијативи). 
 

Примери на добри практики за ученички иницијативи 2020/2021  
✓ Финализираната публикација на македонски и албански јазик беше објавена на веб страницата 

на МЦГО и дистрибуирана до релевантните чинители (советниците од БРО и ЦСОО и 
училишниот кадар) со цел да се поддржи спроведувањето на ученички иницијативи во 
училиштата од фаза 3 (вкупно 96) во учебната 2021/2022 година. 
 

Подготовки за ученички натпревар по ученички иницијативи 
✓ По добивањето на дополнителни повратни информации од членовите на ЦФИ, некои од квиз 

прашањата за натпреварот беа ревидирани во согласност со предлозите на учениците и беше 
финализиран целосниот сет на прашања. Со поддршка од координаторот за комуникации, 
тимот на проектот подготви пакет промотивни и информативни материјали (покани, објави на 
социјалните медиуми и веб страницата, итн.) за ученичкиот натпревар, вклучувајќи брендирани 
текстови и промотивни слики. Ученичкиот натпревар беше објавен на 20 септември на 
официјалните канали за комуникација на МЦГО и на веб страницата, додека покана за учество 
на истиот беше дистрибуирана до сите основни училишта. Првото коло од натпреварот ќе се 
одржи онлајн на 26 октомври, а второто коло на 3 ноември. Досега, 18 тимови имаат поднесено 
апликации за учество. 

 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ Се изготвува методологија за оценување и подобрување на граѓанскиот етос во училиштата. 

Тимот на проектот продолжи да собира корисни материјали и соодветни инструменти коишто 
треба да се инкорпорираат во методологијата за оценување на граѓанскиот етос. Врз основа на 
предлозите дадени од креаторите на политиките за време на обуката со меѓународни 
консултанти, тимот на проектот започна со финализирање на алатката за оценување и со 
дефинирање на методологијата за нејзина употреба. Целокупната методологија се планира да 
биде финализирана до крајот на 2021 година, а алатката за оценување треба да се 
инкорпорира во онлајн обука за училишниот кадар (како дел од системот за онлајн обука на 
БРО). 

 
 
 

 



 

 

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање 

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ На 3 септември 2021 година, беше организирано јавно отворање на понудите за следните 

проекти за реновирање: 1) „Поставување на нов систем за греење“ во ОУ „Денче Дејаноски“ 
општина Маврово и Ростуше; 2) „Поставување на нов систем за греење“ во ОУ „Свети Климент 
Охридски“, општина Охрид и 3) „Реновирање на тоалети“ во ОУ „Никола Карев“ во с. Борино, 
општина Крушево. На 6 септември 2021 година, беше подготвена потребната документација за 
одобрување на избраните градежни компании за горенаведените училишта по направените 
поединечни интервјуа со претставниците на трите најдобро рангирани компании за секој проект 
за реновирање. Документацијата беше испратен на одобрување до Службеникот за склучување 
договори и спогодби во регионалната канцеларија за склучување договори на УСАИД во 
Косово. Градежните компании беа избрани и беа потпишани договорите со нив.  

✓ Меморандумот за разбирање за реновирање на ОУ „Браќа Миладиновци“, општина Пробиштип, 
кој беше подготвен од проектот, беше потпишан од извршниот директор на МЦГО, 
раководителот на проектот, градоначалникот на општина Пробиштип и директорот на 
училиштето. Беше објавен тендерот за „Замена на внатрешната столарија и влезната врата“ во 
ова училиште. На 24 септември 2021 година, тимот на проектот организираше јавно отворање 
на понудите за проектот за реновирање. На 28 септември 2021 година, беше подготвена 
потребната документација за одобрување на избраната градежна компанија по направените 
поединечни интервјуа со претставниците на трите најдобро рангирани компании за проектот за 
реновирање. Документацијата беше испратен на одобрување до Службеникот за склучување 
договори и спогодби во регионалната канцеларија за склучување договори на УСАИД во 
Косово. Беше избрана градежна компанија и беше потпишан договорот со неа.  

✓ Беа организирани состаноци пред отпочнување на градежните работи со претставници на 
избраната компанија, компанијата за надзор и претставници на тимот за реновирање на 
училиштето во ОУ „Денче Дејаноски“, општина Маврово и Ростуше за проектот за реновирање 
„Поставување на нов систем за греење“; во ОУ „Свети Климент Охридски“, општина Охрид за 
проектот за реновирање „Поставување на нов систем за греење“ и во „ОУ „Никола Карев“, с. 
Борино, општина Крушево за проектот за реновирање „Реновирање на тоалети“.  

✓ Беше организиран и потпишан технички прием за „Поставување на нова термо-фасада“ во ОУ 
„Димче Ангелов Габерот" во општина Демир Капија, за „Реконструкција на тавани и подови во 
училници“ во ОУ„ Славчо Стојменски“ во општина Виница, за „Поставување нов котел за 
греење“ во СУ„ Арсени Јовков “во Град Скопје и за „Поставување на нов систем за греење“ во 
ОУ “ Добре Јованоски“ во општина Прилеп.  

✓ Директорите на училиштата и извршниот директор на МЦГО потпишаа договори за донација за 
сите реновирани училишта. 

✓ Проектот го документираше уделот од ОУ „Мурат Лабуништи“ во општина Струга, а процентот 
на удел во трошоците е 44,87% од вкупната инвестиција. Документацијата за уделот во 
трошоците на училиштата и општините од третата проектна година во активностите за 
реновирање е комплетирана за 11 од вкупно 12 училишта и општини и изнесува 40,92% од 
вкупната инвестиција. 

 


