
 
 
 

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

 
 

Комуникација со јавноста 
✓ Промотивното видео во коешто е прикажан процесот на планирање и спроведување на младинска 

акција во Струга беше објавено на веб страницата на МЦГО и на социјалните медиуми. 
✓ Членовите на Центарот за фузија на идеи ги споделија нивните размислувања и искуства во врска 

со учењето на далечина во објавата што беше поставена на веб страницата на МЦГО. 
✓ Беше организиран онлајн младински форум насловен „Од локална стратегија до локална 

младинска акција“. На настанот, министерката за образование и наука, Мила Царовска, заменик 
министерот за образование и наука, Арафат Шабани и амбасадорката на Соединетите 
Американски Држави во Северна Македонија, нејзината екселенција  Кејт Мари Брнз разговараа за 
младинскиот активизам и волонтерството со учениците кои учествуваа во процесот на 
спроведување на младински акции во нивните општини. Исто така, на настанот учествуваа 
претставници од 25 општини и дискутираа за тоа како усвојувањето на општинските стратегии за 
меѓуетничка интеграција и младински активизам придонесуваат за обезбедување структурирана 
поддршка на учениците и училиштата за спроведување младински иницијативи и активности за 
меѓуетничка интеграција.  

✓ Се одржа онлајн панел дискусија на Zoom на тема „Дали живееме на нашата планета како да 
имаме друга на која би можеле да заминеме?“. Учениците кои се членови на Центарот за фузија на 
идеи дискутираа за значењето на Денот на планетата Земја и за заштитата на животната средина 
со панелисти кои работат во областа на екологијата, еколошкиот активизам и иновациите. На 
настанот се обрати и претставникот на УСАИД за Северна Македонија, Ерик Јановски.  

✓ 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 
✓ Изготвен е Извештај за првична процена во којшто се содржани искуствата, перцепциите и 

очекувањата на учениците кои се вклучени во долгорочните воннаставни активности. Учениците 
кои учествуваат во училишните предметни секции и активностите во партнерство имаа можност да 
одговорат на пред-тест прашања во врска со нивните претходни искуства со активности за 
меѓуетничка интеграција во образованието и младински ангажман, како и да ги споделат нивните 
очекувања од претстојните активности. Извештајот вклучува комбинација од квантитативни и 
квалитативни одговори. Наодите укажуваат дека околу 70% од учениците учествувале во заеднички 
активности во минатото и го оценуваат нивното искуство со просечна оценка од  8.43 на скала од  
1-10, каде што 1=многу негативно, а 10=многу позитивно. Кога размислуваат за заедничките 
активности, поголемиот дел од учениците (над 80%) чувствуваат главно задоволство, радост и 
ентузијазам.   

✓ Советниците од БРО и од ЦСОО започнаа со набљудување на заедничките наставни и 
воннаставни активности со користење на алатката KoBo toolbox. Пред започнување на 
активностите за набљудување, вкупно пет (5) инструменти за следење беа поставени на KoBo и 
споделени со советниците. Дополнително, беа изготвени четири (4) видеа со инструкции за 
инсталирање на KoBo Toolbox, подесување на корисничка сметка и собирање/зачувување/ 
уредување податоци. Целиот пакет материјали беше споделен со советниците од БРО и од ЦСОО 
со цел поефикасно спроведување на процесот.  

✓ Беа реализирани подготвителни активности за спроведување квантитивно и квалитативно 
истражување, преку кое во претстојниот период ќе бидат оценети перцепциите, размислувањата и 
искуствата на учениците и наставниците кои учествуваа во заедничките наставни часови. 
Дополнително, тимот на проектот ќе собере повратни информации за искуствата на наставниците 
по граѓанско образование и на учениците од ревидираната наставна програма по граѓанско 
образование.  

✓ Базата на податоци на проекот беше ажурирана со најнови информации за учесниците во 
активностите за градење на капацитетите. Собирањето информации за учесниците во активностите 
поддржани од проектот обезбедува преглед за спроведените активности и за целните корисници.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfcLWZLy4cA
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/sto-mislat-ucenicite-od-centarot-za-fuzija-na-idei-za-ucenjeto-na-dalecina/


Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ На 22 април 2021 година беше одржана онлајн панел дискусија по повод Денот на планетата Земја 

за членовите на Центарот за фузија на идеи и нивните соученици. На петте (5) еколошки активисти 
им се придружија два (2) члена на Центарот за фузија на идеи во улога на панелисти, како и три (3) 
члена на Центарот за фузија на идеи во улога на презентери. Вкупно седум панелисти дискутираа 
за важноста на зачувувањето на нашата планета, споделија неколку инспиративни иновации, 
зборуваа за сегашните придобивки за животната средина и за претстојните предизвици.  На 
настанот присуствуваа околу 65 учесници, меѓу кои членовите на Центарот за фузија на идеи, 
училишните координатори на Центарот за фузија на идеи, ученици-гости и претставници на УСАИД.  

✓ Членовите на Центарот за фузија на идеи присуствуваа на онлајн состанок за градење на 
капацитетите што се одржа на 29 април 2021 година и што претставува вовед за работилница со 
координаторите на тимовите за училишна интеграција и членовите на Центарот за фузија на идеи 
што ќе се одржи на почетокот на мај. Состанокот го водеше тимот на проектот во координација со 
интерниот тим на ученици од Центарот за фузија на идеи. На состанокот, учениците дискутираа за 
важноста на младинскиот активизам и споделија информации за нивното претходно учество во 
младински иницијативи. Исто така, тие имаа можност за да осврнат на новостекнатото знаење, како 
и да ги споделат нивните очекувања за претстојните активности. 

 
 

 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

  

Онлајн настан „Од локална стратегија до локална младинска акција“ 
✓ На 28 април 2021 година беше организиран онлајн настан за промовирање на добрите практики од 

спроведувањето на младинските акции „Од локална стратегија до локална младинска акција“. 
Целта на настанот беше да се промовира учеството на учениците во процесот на одлучување на 
локално ниво и да се нагласи колку е важно да се чуе гласот на учениците и нивните потреби, како и 
да се нагласи важноста на младинскиот ангажман, ученичкиот активизам и волонтерството. Исто 
така, претставниците од општините што ги поддржаа овие младински акции имаа можност да ја 
разменат потребната експертиза за поддршка на младински иницијативи на локално ниво со 
нивните колеги од нововклучените општини во 2021 година. Понатаму, истакнаа дека како резултат 
на одобрените локални стратегии за меѓуетничка интеграција во образованието и младинскиот 
ангажман, од страна на општините беше обезбедена структурирана поддршка на учениците и 
училиштата. На настанот беше презентиран и поттикот и поддршката што проектот им ја дава на 
училиштата преку реновирањата. На настанот присуствуваа над 100 учесници, претставници на 
општините, градоначалници, ученици од училиштата што се вклучени во процесот на спроведување 
на младински акции, заменик министерот за образование и наука, г-дин   Шабани, членовите на 
комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН и гости од УСАИД и од 
Европската команда на американската војска (EUCOM).  Министерката за образование и наука, г-ѓа 
Царовска и амбасадорката на САД, г-ѓа Брнз исто така присуствуваа на настанот и имаа свои 
обраќања и учествуваа во дискусиите со учениците.  
 

Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво  
✓ Соработката и координацијата со општините што беа избрани да изготват стратегии и политики за 

меѓуетничка интеграција во образованието и за младински ангажман во 2021 година продолжи да се 
реализира во Богданци, Битола, Василево, Дебар, Маврово и Ростуше, Дојран, Желино, Карпош, 
Кисела Вода, Кичево, Студеничани, Радовиш, Чашка, Штип и Шуто Оризари. Во координација со 
тимот на проектот, назначените ментори продолжија активно да даваат насоки и поддршка на 
општинските претставници одговорни за образование за водењето на овој процес.  Постигнато 
беше следново:  

→ Девет (9) од петнаесет (15) општини, односно општините Дојран, Радовиш, Чашка, Маврово 
и Ростуше, Дебар, Богданци, Штип, Кичево и Василево успеаја да формираат 
комисии/работни групи по одлука донесена од градоначалниците.  

→ Во општина Карпош, одлуката за формирање комисии/работни групи за меѓуетничка 
интеграција во образованието е ставена на агендата на Општинскиот совет и ќе биде 
изгласана на претстојниот состанок на советот, додека преостанатите пет (5) општини: 
Битола, Шуто Оризари, Студеничани, Кисела Вода и Желино се во процес на формирање 
комисии/работни групи.  

→ Општина Дојран дефинираше десет (10) области во документот, што беа развиени во 
почетната нацрт верзија на стратегијата, а членовите на комисијата/работната група 
работат на подготовка на првата верзија на акциониот план за стратегијата.   

→ Членовите на комисиите/работните групи во општините Радовиш и Чашка ги дефинираа 
првите пет (5) области во нивните стратегии и ги доставија до назначениот ментор на 
проектот за разгледување и коментари.   

 
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) се во различни фази/чекори на реализација на активностите што 
водат кон спроведување младински акции, односно: 



→ Беа организирани три (3) онлајн координативни состаноци на ZOOM со општините Тетово, 
Велес и Кавадарци и беше спроведена координација преку телефонски повици со 
општините Долнени, Гевгелија и Прилеп за финализирање на ставките и/или услугите што 
се потребни за интервенциите и/или младинските акции.  

→ Во општина Кавадарци се очекува одржувањето на состанокот на советот на општината на 
кој ќе биде претставена ученичката младинска акција иницирана од проектот, што 
соодветствува и со општинската иницијатива за формирање Центар за млади со поддршка 
на Агенцијата за млади и спорт.  

→ Општина Прилеп се соочува со тешкотии поради КОВИД-19 во Секторот за урбанизам, па 
поради тоа активностите се во мирување. 

→ Во тек е процесот на собирање материјали (фотографии пред-потоа, кратки видео пораки) 
од учениците во општините (Свети Николе, Пробиштип и Врапчиште) каде што младинските 
акции се веќе завршени.  

→ Беше надграден концептот за онлајн младинска кампања #ЈасПридонесов и освен 
објавувањето фотографии направени од учениците-учесници, ќе се подготви и видео за 
секоја општина. Исто така, видеото што беше подготвено од снимените средби за 
застапување и кратките видео-материјали обезбедени од учениците-учесници од општина 
Струга во кои тие ги искажуваат своите мислења и перцепции за нивниот придонес за 
унапредување на нивните локални заедници беше објавено од УСАИД и МЦГО. 

  
Започнување на спроведувањето младински акции во новите општини вклучени во процесот во 2021 год. 
✓ Беа организирани индивидуални онлајн состаноци за координација со општините Кочани, Виница, 

Неготино, Охрид, Ресен, Боговиње, Страро Нагоричане, Босилово и Берово на кои нивните 
претставници беа запознаени со новиот пакет активности базирани на активностите во акциските 
планови што се дел од нивните одобрени локални стратегии за меѓуетничка интеграција во 
образованието и младински ангажман. Заедно со МОФ, овие општини беа запознаени со 
ревидираната проектна методологија за вклучување на учениците во одлучувањето и иницирањето 
промени преку претставување/застапување и лобирање пред органите или претставниците на 
општината и/или градоначалникот.  

✓ Исто така, се одржаа информативни состаноци со претставници на училиштата од општините 
Кочани и Виница, за тие да се запознаат со претстојните активности и да се назначат ученици кои 
треба да осмислат младински акции. Во координација со директорите на училиштата, 
претставниците на училиштата ќе изберат ученици кои ќе земат учество во активностите и ќе ги 
обезбедат потребните информации за контакт.   
 

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 наставни активности) со 
што се зголеми соработката меѓу учениците кои учат на различни наставни јазици. Претставници од 
Град Скопје активно го следеа спроведувањето на овој процес, заедно со назначените советници од 
БРО и ЦСОО. Претставници од Град Скопје беа ангажирани во обезбедување поддршка на 
директорите на училиштата и на тимовите за училишна интеграција (ТУИ) и дискутираа за 
предизвиците и начините за понатамошно подобрување на овој процес. Назначените советници од 
БРО и од ЦСОО беа ангажирани да обезбедат поддршка и менторство на наставниците во 
процесот на организирање заеднички наставни часови и унапредување на меѓуетничката 
интеграција. Советниците се координираа со училиштата и паровите наставници, ги информираа за 
процесот, го добија распоредот на часовите и започнаа со набљудување. Како резултат, беа 
набљудувани 15 заеднички часови по предметите германски и француски јазик, анатомија и 
физиологија на животни, педологија и агрохемија и сл.  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 што ќе резултираат со изработка на Упатство за 

спроведување на заеднички наставни активности со учениците. Членовите на работната група 
работеа на нивните доделени делови од документот и ги доставија првичните верзии. Потоа, 
содржината беше разгледана од нивните колеги-членови на работната група, кои дадоа писмени и 
усни повратни информации за време на онлајн состанокот што се одржа на 26 април 2021 година. 
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   
✓ Пет (5) училишта со предметни секции и четири (4) партнерски училишта беа избрани за 

спроведување на долгорочни воннаставни активности. Во овој период, следниве избрани училишта 
спроведоа активности со поддршка на проектот и под менторство на БРО:  



→ Учениците од средното училиште „Орде Чопела“ од Прилеп кои се дел од клубот „МИО 
ЕКО“ одржаа три (3) состаноци, дискутираа за важноста на екологијата, ја искористија 
својата креативност за дизајнирање на логото на училишниот клуб и смислија слоган, 
подготвија презентации за одбележување на „Светскиот ден на водата“ и „Светскиот ден на 
здравјето“, споделија идеи за создавање еко-кодекс и еко речник со цел да се подигне 
свеста на учениците за животната средина, а исто така дадоа и идеи за уредување на 
училишниот кабинет.  

→ Користејќи онлајн алатки, учениците од основно училиште „Гоце Делчев“ од Свети Николе, 
организираа пет (5) состаноци и спроведоа различни активности. Дизајнираа лого и слоган 
за нивниот клуб, ги презентираа изработките пред своите соученици и преку процес на 
гласање избраа еден, со што ги унапредија своите граѓански и демократски компетенции. 
Понатаму, тие го одбележаа „Денот на планетата Земја“ со засадување украсни садници и 
цвеќиња во училишниот двор.   

→ Учениците од основното училиште „Јашар Беј Шкупи“, општина Чаир, спроведоа пет (5) 
заеднички активности, дискутираа за важноста на здравиот начин на живот, подготвија 
презентации и разменија идеи за создавање на мала училишна градина каде заедно ќе 
одгледуваат/произведуваат зеленчук, овошје и садници.  

→ Партнерските училишта „Христијан Тодоровски Карпош“ од село Дргоманце и „Кирил и 
Методиј“ од село Романовце одржаа три (3) онлајн состаноци преку Националната 
платформа користејќи Microsoft Teams, на кои учениците дискутираа и споделија 
информации за предностите и недостатоците на современиот начин на живот овозможен 
преку технологијата, како и нивните потреби и приоритети за создавање подобра средина 
за учење. Тие, исто така споделија и идеи за подобрување/ разубавување на училишниот 
двор, со цел да се создаде пријатно место каде учениците ќе спроведуваат различни 
воннаставни активности и часови на отворено. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Поттикнување граѓански етос во училиштата  
✓ Училиштата од фаза 1 и 2 спроведоа разни дигитални и хибридни активности како дел од ученичките 

иницијативи и ги промовираа за време на отворените денови за граѓанско образование. Во текот на 
април, тимот на проектот присуствуваше на осум (8) онлајн активности на различни теми: еколошки 
иницијативи, врсничко насилство и сајбер-насилство, активности поврзани со правата на детето и 
пандемијата на КОВИД-19. Во тек е пополнувањето на електронски прашалник за известување, каде 
училиштата кои ги завршија иницијативите за оваа година ги елаборираат своите искуства и го 
оценуваат нивото на завршување на секоја фаза. Досега, тимот на проектот собра информации од 
вкупно 81 училиште (351 одговор од ученици, 144 одговори од училишниот кадар (наставници и 
стручни служби) и 36 од советници од БРО, кои се одговорни за поддршка на училиштата за време 
на спроведувањето на ученички иницијативи). Повеќето училишта се очекува да го завршат 
процесот на финализирање на ученичките иницијативи и да достават извештај за нив до крајот на 
мај 2021 година.   

✓ Врз основа на набљудуваните активности и анализата на информациите дадени во електронските 
прашалници за известување, тимот на проектот избра примерок на добри практики за спроведување 
на студентски иницијативи од далечина/на хибриден начин.  Разновидноста на информациите и 
различните перспективи обезбедени од наставниците, советниците и учениците овозможија да се 
направи прелиминарен избор на добри практики, кои ќе бидат вклучени во вториот том на 
брошурата Добри практики на ученички иницијативи.  Тимот на проектот започна со подготовка на 10 
примери за кои се собираат дополнителни податоци од училиштата, со поддршка од тимот на 
проектот од Младинскиот образовен форум (МОФ).  Дополнителни примери ќе бидат избрани и 
подготвени во наредниот период.    

✓ Откако назначените советници од БРО ја пилотираа Алатката за оценување во 10 училишта и 
доставија извештаи во кои беа синтетизирани собраните информации, беше организиран состанок 
за рефлексија. Тимот на проектот и советниците разговараа за потенцијалните подобрувања на 
инструментот и на методите за собирање податоци. Потоа, советниците од БРО доставија 
дополнителни писмени повратни информации и идеи, кои тимот на проектот ги имплементираше во 
ревидираната верзија на Алатката за оценување. Оваа верзија на документот беше преведена на 
англиски јазик, пред да биде споделена со меѓународните консултанти. Покрај тоа, се одржа 
состанок со меѓународните консултанти со цел нивно информирање за процесот на пилотирање и 
дискутирање за следните чекори што ќе водат кон реализација на активноста за градење 
капацитети. Беше договорено обуката за советниците од БРО да се одржи во септември, заради 
евентуална можност настанот да се организира со физичко присуство на консултантите. Беа 
предложени прилагодувања на првично предложената рамка на обуката и беа одредени роковите за 
добивање на материјалите за обука (презентации, работни листови, дополнителни материјали за 
читање, итн.).   

✓ Тимот на проектот започна со подготовка на материјалите и ресурсите што се потребни за 
првичните работилници за граѓански етос за училиштата од фаза-3 кои се закажани за втората 
половина на мај 2021 година. Тимот на проектот одржа онлајн состанок со тимот на проектот на 
МОФ со цел доделување на конкретни работни задачи, додека состанокот со советниците од БРО 
што се назначени за училиштата од фаза-3 е веќе закажан за првата половина на мај 2021 година.  



 
Подобрување на наставата и учењето за граѓанско образование 
✓ По добивање детални повратни информации од БРО, тимот на проектот го ревидираше документот 

со 19 задачи за оценување на граѓанско образование за средните училишта (3-4 активности за 
секоја модуларна единица, во согласност со наставните програми за граѓанско образование за 
средните училишта и Упатството за наставници по граѓанско образование за средните училишта). 
Сите задачи беа комплетирани со чек-листи за набљудување, рубрики за оценување, упатства за 
оценување и бодување и препораки за формативно и сумативно оценување. Документот е испратен 
до БРО за конечно одобрување, по што ќе се лекторира, преведува и дизајнира. Дисеминацијата на 
документот до наставниците се очекува да се случи во текот на мај 2021 година, со цел да се 
поддржат активностите за годишно оценување на крајот на учебната година.   

✓ Во текот на април, советниците на БРО одговорни за спроведување на набљудување на часовите по 
граѓанско образование од далечина, присуствуваа на 29 онлајн часови по граѓанско образование и 
ги поддржаа наставниците со совети за ефикасно спроведување на часови од далечина. Овој месец 
советниците доставија 29 извештаи, што претставува повеќе од половина од планираните 54 
набљудувања на часови. Останатите ќе бидат завршени до крајот на мај 2021 година, по што ќе 
биде подготвен извештај со анализа на собраните информации.      

✓ Тимот на проектот започна со подготовка на сертификати за наставниците по граѓанско образование 
од средните училишта кои присуствуваа на низата онлајн обуки, како и со подготовка на онлајн 
настан за доделување на сертификатите (што е планиран за почетокот на јуни 2021 година). За таа 
цел, се одржаа два (2) онлајн состаноци со проектните координатори за мониторинг и евалуација и 

за комуникации, како и со тимот на проектот на МОФ. 
  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање 

  

Реновирање на училиштата 
✓ Листата на училишта вклучени во активностите за реновирање за 2021 година е објавена на 

официјалната веб-страница на МЦГО: http://www.mcgo.org.mk/uncategorized/results-in-the-component-
3-incentives-to-school-renovation-for-2021/ 

✓ Подготвени се и испратени информативни писма до 12 избрани училишта и општини со информации 
за нивниот избор во компонентата за реновирање на училиштата и за нивното учество во 
активностите на компонентата во четвртата проектна година.  

✓ Подготвени се материјали за обука и други документи за тоа како да се формираат тимови за 
реновирање на училишта и како да се подготви приоритетната листа на проекти за реновирање во 
училиштето за претставниците на 12 избрани училишта и општини.  

✓ Во овој период, тимот на проектот работеше на евидентирањето/собирањето на потребната 
документација за уделот на училиштата и општините во трошоците во процесот на реновирање 
(финансиски или во работна рака) за училиштата во кои процесот на реновирање е завршен.  

✓ Компаниите што беа избрани за набавка на комплети со алати за одржување на училишните згради 
наменети за 12 училишта што беа реновирани во третата проектна година ги доставија комплетите 
со алати и опремата за хигиена. Дополнително, беа отпечатени постери на македонски и албански 
јазик за тоа како да се одржува хигиената во училиштата. Пакети што содржат постери, каталози и 
опрема за одржување се подготвени за секое училиште поединечно. Овие пакети ќе бидат 
дистрибуирани до училиштата во текот на следниот месец.  

 

http://www.mcgo.org.mk/uncategorized/results-in-the-component-3-incentives-to-school-renovation-for-2021/
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