
 

 

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ – декември 2020 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
 Беше објавен Инфографик за клучните наоди и информации во врска со реализацијата на 

меѓуетничката интеграција во образованието од извештајот за Планот за мерење на 
резултатите (ПМР) на МОН за учебната 2018/219 година (MК, AЛБ) за потребите на Комисијата 
за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН. 

 Упатство со прирачникот за одржување на училишни објекти беше отпечатен на три јазици.  
 Финалните објави од серијата информативни објави за Концептот за граѓанско образование беа 

објавени на социјалните медиуми (Facebook (1), (2), (3)). 
 Годишните достигнувања на проектот беа вклучени во заедничкиот инфографик со 

достигнувањата на МЦГО во 2020 година, кој беше објавен на веб страницата на МЦГО и на 
социјалните медиуми.  

 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 
 По спроведувањето на анализата на повратните информации од проценката на потребите што 

се реализираше со наставниците во врска со нивните севкупни искуства во текот на учебната 
2020/21 година, наодите беа сумирани во извештај. Е-истражувањето за собирање повратни 
информации беше одговорено од вкупно 4284 наставници од 335 училишта (255 основни и 80 
средни училишта). Резултатите беа презентирани во различни категории: искуства со 
националната платформа за настава од далечина, искуства со наставата во текот на кризата со 
КОВИД-19, соработка и поддршка од родителите, предизвици и потреба од институционална 
поддршка и позитивни аспекти на наставата од далечина. Мотивацијата на наставниците, 
нивната посветеност и одлучност се на многу високо ниво и тоа придонесува за успешна 
реализација на наставата од далечина, иако сè уште постои простор за подобрување и 
институционалната поддршка која е многу потребна.  

 Беше подготвен извештај од евалуацијата на работилницата за наставниците по Граѓанско 
образование во средните училишта за Модулите 4 и 5. Прашалниците за евалуација беа 
доставени до учесниците на работилницата и тие им овозможија да го искажат своето мислење 
за тоа што научиле и да ги оценат обучувачите на работилницата. Вкупната оценка на 
работилницата беше 4.72 на скала од 1-5, што укажува на тоа дека е успешно реализирана. 
Освен бројните позитивни коментари во врска со организацијата и содржините, има многу 
очигледно подобрување на квалитетот на работилниците за Модулите 1-5 за наставниците по 
Граѓанско образование во средните училишта.   

 Во тек е квантитативно и квалитативно истражување со наставниците и учениците во врска со 
нивните искуства како учесници во МИМО за реализираните активности во 2020 година во 
рамките на училишните секции. Резултатите од истражувањето ќе бидат сумирани во завршен 
извештај за перцепциите, мислењата и искуствата со активностите на МИМО.  

 Имајќи ја предвид ревидираната наставна програма за Граѓанско образование за 8 и 9 
одделение и моменталниот начин на настава заради КОВИД-19, наставниците по Граѓанско 
образование и учениците имаа можност да го искажат своето мислење за нивните искуства со 
предметот и за наставата од далечина во текот на првото полугодие од училишната 2020/21 
година. Е-истражувањето беше споделено со 316 наставници по Граѓанско образование, а 
подоцна беше доставено и до нивните ученици. Повратните информации беа собрани до крајот 
на месецот, по што ќе следи анализа на резултатите.  

 Базата на податоци за мониторинг и евалуација беше ажурирана со информации од 
активностите за градење на капацитетите и фазите на младинските акции. Тоа ќе придонесе 
кон брз пристап и детален преглед на податоците за целите на проектот.  

 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
 Вкупно 22 амбициозни ученици од десет (10) основни и средни училишта од земјата беа 

избрани да учествуваат во Центарот за фузија на идеи. Учениците ќе работат заедно на 

https://mon.gov.mk/stored/document/Percepcii%20i%20aktivnosti%20za%20MIO%20-%20MK.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Percepcii%20i%20aktivnosti%20za%20MIO%20-%20ALB.pdf
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4023845420977445
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4046362028725784
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4066883963340257
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/dostignuvanja-na-mcgo-vo-2020/
https://preview.mailerlite.com/a8a3d1
https://preview.mailerlite.com/a8a3d1


 

 

создавање и реализирање на иновативни идеи преку активности за позитивни промени во 
училиштето/заедницата, при тоа поттикнувајќи континуирано учење и дисеминација на 
знаењето. За време на првата средба која се одржа во декември, тимот на Проектот сподели 
детали за претстојните активности и иницираше размена на идеи. Во претстојните недели, 
учениците ќе имаат можност да аплицираат за интерни позиции: еден (1) ученички координатор 
на ЦФУ и два (2) ученички асистенти на ЦФИ кои ќе бидат одговорни за подготовка на дневниот 
ред за секој состанок (врз основа на претходно креирана програма), поставување на временски 
рамки за активностите и комуникација со другите членови. Целиот процес е поддржан од 
претставниците на СИТ-овите од избраните училишта.  

 
 

 

 

 
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. На 2 декември 2020 година беше организирана координативна средба со 
претставници на КМИО МОН со цел да се дискутираат и да се планираат активностите кои ќе 
се спроведуваат во партнерство во претстојниот период, односно организирање на 
активности/обуки за градење на внатрешните капацитети и компетенции на членовите на 
КМИО МОН, изготвување на нивниот Годишен план за работа за 2020/2021 година и 
адаптирање на активностите врз основа на сегашните околности, поддршка на процесот на 
реализација на заеднички наставни часови во средните училишта на иницијатива на Градот 
Скопје и др.  

 Исто така, тимот на проектот обезбеди поддршка за КМИО МОН за администрирање на 
апликациите од основните и средните училишта во земјата кои аплицираа за финансиска 
поддршка од МОН за спроведување на заеднички ученички активности. За да се надминат 
моменталните предизвици на училиштата кои се резултат на наставата од далечина, повикот 
на МОН им овозможува на училиштата да набават техничка опрема која е неопходна за 
реализација на воннаставните активности за МИО и вклучува одредба со која се бара удел 
од10% од трошоците кои училиштата можат да ги обезбедат од општините, од донации, од 
приватниот сектор, од други средства на училиштата итн., со што заедницата ќе се ангажира 
уште повеќе во спроведувањето на активностите за МИО. Јавниот повик на МОН беше 
затворен на 3 декември 2020 година и за грант аплицираа 111 училишта. Во 2021 година, 95 
училишта (70 основни и 25 средни) ќе бидат избрани и ќе добијат финансиска поддршка од 
МОН за спроведување на активностите.  

 

Политики за меѓуетничка интеграција на општинско ниво 
 Сите општини, кои се вклучени во процесот на изготвување на општински стратегии за МИО и 

младинско учество, континуирано спроведуваа активности кои придонесуваат кон 
финализирање на тие документи. Тимот на проектот во координација со менторите 
континуирано обезбедуваше менторска поддршка на назначените општински претставници во 
процесот на изготвување на општинските стратегии. Како резултат на тоа, Општината Кочани 
го придвижи процесот со формирање на Комисија/Работна група со одлука на 
Градоначалникот и нејзините членови ја изготвија содржината/структурата на документот и 
акциониот план. Исто така, Кочани и општините Центар и Ѓорче Петров се очекува да ги 
финализираат стратегиите во претстојниот период и да ги усвојат на седницата на Советот на 
општината во јануари 2021 година. Општината Теарце заради моменталната ситуација се 
соочува со потешкотии во овој процес и во тек е формирањето на Комисија/Работна група, а 
12 (од 16) општини го финализираа процесот. Имено, општина Охрид ја изготви стратегијата и 
ја достави до Советот на општината за разгледување и усвојување и 11 (од 16) општини ги 
усвоија изготвените стратегии и тоа општините Ресен, Аеродром,Сарај, Чаир, Берово, Старо 
Нагоричане, Босилово, Боговиње, Гази Баба, Неготино и Виница.  

 

Ангажирање на младите да водат преку сопствен пример  
 Тимот на проектот во координација со Младинскиот образовен форум (МОФ) одржа 12 онлајн 

средби и работилници со ученици и општини и спроведе два (2) пакет-активности коишто ќе 
резултираат со реализација на младински акции во избраните десет (10) општини во текот на 
2020 година, имено:  

 Првиот пакет-активности за идентификување на младинските приоритети беше реализиран 
во преостанатите три (3) од десетте (10) избрани општини: Кавадарци, Долнени и 
Врапчиште. Учениците од избраните училишта од општина Кавадарци (односно, ОУ „Тоде 
Хаџи Тефов“, ОУ „Страшо Пинџур“ и СУ „Ѓорче Петров“), општина Долнени (односно, ОУ 
„Пере Тошев“, ОУ „Али Фехти Октај“ и СУ „Рилиндија“) и општина Врапчиште (односно, СУ 



 

 

„Неготино“, ОУ „Сали Лиси“ и ОУ „Врапчиште“) учествуваа на онлајн работилниците за 
идентификување на младинските приоритети во нивните заедници. Понатаму, учениците го 
дистрибуираа онлајн прашалникот подготвен со поддршка на МОФ до нивните соученици со 
цел да ги рангираат и дефинираат приоритетите од кои ќе произлезат младински акции.  

 Вториот пакет-активности ја опфаќа реализацијата на младинските акции. Тој содржи 
активности за координација и подготовка, изготвување на писмо за застапување, 
организирање на средби за застапување помеѓу претставниците на општината и/или 
градоначалникот и учениците, реализација на младинска акција и споделување на слики и 
коментари на хаштагот#Јас придонесов. За таа цел, на 22 декември 2020 година беше 
организирана онлајн координативна средба со претставници од општина Тетово. Потоа беа 
организирани онлајн средби со ученици за нивна подготовка за претстојните средби за 
застапување со општински претставници во пет (5) општини: Тетово, Долнени, Врапчиште, 
Кавадарци и Прилеп. Онлајн средби за претставување и застапување беа организирани во 
три (3) општини: Тетово, Долнени и Кавадарци, во текот на кои учениците споделија 
информации во врска со процесот на младински акции и на општинските претставници им 
ги презентираа нивните идеи, предлози и приоритети за подобрување на локалната 
заедница. Општините Струга и Свети Николе ја спроведуваат интервенцијата или 
младинската акција предложена од учениците. Како резултат на моменталната ситуација и 
насоките, младинските акции се спроведуваат без физичко присуство на ученици. Заради 
тоа, учениците учествуваат преку следење на реализацијата и преку придонесување и 
испраќање коментари, слики од пред и потоа на МОФ, кои се објавени на хаштагот#Јас 
придонесов.  

 

Наставни активности во училиштата 
 Проектот во партнерство со ОБСЕ ја поддржува иницијативата на Градот Скопје за реализација 

на наставни активности во училиштата. На 14 декември 2020 година, тимот на проектот 
организираше координативна средба со претставниците на Град Скопје за да дискутираат за 
следните чекори и активности поврзани со процесот на реализација на заеднички наставни 
часови во седум (7) средни училишта, како и за потребите и предизвиците на наставниците во 
овој процес.  За време на средбата се дискутираше исто така и за можноста за организирање 
посети за поддршка на училиштата и средби со наставниците и координаторите на СИТ-овите, 
организирање на обуки за градење на капацитетите на наставниците и обезбедување 
насоки/технички средства за користење на дигитални алатки, како и за поддршка од БРО и 
ЦСОО за наставниците во реализацијата на заедничките наставни часови. Градот Скопје исто 
така информираше за реализацијата на нивната иницијатива „Зборувам на јазикот на мојот 
пријател“ која е дел од нивната стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и 
граѓански ангажман изготвена со поддршка од МИМО. На 10 средни училишта (ученици и 
наставници) во Градот Скопје им беа понудени бесплатни тримесечни курсеви за учење на 
различен јазик (македонски, албански и турски) од наставниот јазик кои беа многу успешни и 
интересот за нив расте. Градот Скопје ги мобилизираше постојните ресурси така што 
наставниците кои ги предаваат овие јазици во училиштата се ангажирани како фасилитатори на 
курсевите.  

 Во партнерство со Градот Скопје, беа организирани посети и/или средби за поддршка со 
наставниците, координаторите на СИТ-овите и директорите во секое училиште посебно. Исто 
така продолжи и онлајн координацијата со училиштата. Во првото полугодие од училишната 
2020/2021 година се одржаа 177 заеднички наставни часови по различни предмети:  англиски 
јазик, германски јазик, применета козметика, компјутерски науки, ликовно, спорт и спортски 
активности. За успешна реализација на заедничките часови, наставниците-реализатори 
одржуваа постојана онлајн комуникација, заеднички го подготвуваа наставниот план, ги 
споделуваа насоките и презентациите со учениците и одржуваа часови преку Microsoft Teams.   
Вкупно 580 ученици се вклучени и имаат придобивки од заедничките часови. 
 

Долгорочни воннаставни активности во училиштата 
 За да се подготви за претстојниот период, тимот на компонентата организираше координативна 

средба за финализирање на процесот на избор на нови училишта за реализација на онлајн 
долгорочни воннаставни активности (во предметни секции и во партнерство), според 
дефинираните критериуми. Критериумите за избор на училишта вклучуваа: основни и средни 
училишта, повеќејазични училишта, училишта со ученици со различно етничко потекло, 
регионална застапеност, училишта кои во текот на пандемијата покажале мотивираност и 
реализирале активности со употреба на онлајн алатки и училишта од општините кои ја 
изготвиле и усвоиле Стратегијата за МИО и младинско граѓанско учество во 2020 година. Освен 
тоа, тимот на проектот ги започна подготовките за организирање на воведна средба со 
избраните училишта врз основа на упатството за реализација на онлајн воннаставни активности 
во основните и средните училишта. Тимот на компонентата придонесе во изготвувањето на 
упатството и подготви делови од документот врз основа на претходните искуства од 
досегашната реализација на заедничките воннаставни активности во училиштата. 



 

 

 
 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

  

Работни групи за подготовка на упатства за реализација на онлајн часови и воннаставни 
активности  
 Во текот на декември, документите – Упатство за онлајн воннаставни активности и Упатство за 

онлајн часови беа споделени со релевантните чинители, вклучително и практичари од 

училиштата и претставниците на образовните институции (МОН, БРО,ЦСОО). Врз основа на 

добиените повратни информации, пред-финалните верзии на документите (1. Упатство за 

методика на настава на далечина во основното и средното образование, 2. Упатство за 

реализација на воннаставни активности преку платформи за учење од далечина во основно и 

средно образованиеи 3. Упатство за реализација на училишни клубови и секции од далечина во 

учебната 2020-21 година) беа изготвени и поднесени за одобрување од БРО. Во текот на 

претстојниот период, документите ќе се лекторираат, ќе се преведат на албански јазик и ќе се 

споделат со училиштата и наставниците.  

 Беа направени консултации со Едуино платформата за организирање на вебинар за Упатство 

за методика на настава на далечина во основното и средното образованиево текот на втората 

половина од јануари.  

 Тројца членови на работна група за онлајн часови ќе го водат вебинарот на Едуино 

платформата, чијашто структура и временска рамка беше договорена на состанокот кој се 

одржа на крајот од месецот.    
 

Работна група за граѓанско образование за средните училишта – активност за подготовка на 
Упатство за наставниците по граѓанско образование во средните училишта 
 Комплетниот дизајн на Упатството за наставниците по Граѓанско образование во средните 

училишта на македонски јазик беше финализиран и прикачен од страна на БРО на нивната веб 

страница. Преводот на содржините на Модулите 4 и 5 на албански јазик е во процес на 

лекторирање и комплетната верзија на Упатството на албански јазик ќе биде финализирана во 

јануари.  

 Со членовите на РГ се одржа завршна средба за споделување мислења и евалуација со цел да 
се сумираат достигнувањата, да се дискутира за предизвиците со кои тие се соочиле во 
процесот и за потенцијалните опции за надминување на слични предизвици во иднина.   

 

Работна група за Граѓанско образование за средните училишта - активности за обуки на 
наставниците по Граѓанско образование  
 Финалната сесија од обуката за наставниците по Граѓанско образование во средните училишта, 

за модуларните единици 4 и 5, се одржа од 9 до 11 декември со четири групи на наставници и 

учество на вкупно 80 наставници.  Обучувачи беа членовите на РГ, вклучувајќи и советници од 

БРО и практичари од училиштата кои ја спроведоа последната сесија во една интерактивна и 

интересна атмосфера која беше оценета како многу успешна од страна на учесниците. Со тоа 

заврши процесот на обука на наставниците за новата наставна програма по Граѓанско 

образование и за материјалите за настава/учење за средно стручно образование.  
 

Дигитална кампања за промовирање на Концептот за граѓанско образование  
 Дигиталната промотивна кампања за Концептот за граѓанско образование и неговото 

спроведување заврши во декември со објавување на два нови инфографици (за граѓански 
компетенции и вклученост на локалната заедница) и едно видео (за вклученост на целото 
училиште за развој на граѓански етос). 
 

Поттикнување на граѓански етос во училиштата  
 Тимот задолжен за втората компонента имаше две онлајн средби со советниците од БРО кои 

се одговорни за активности за граѓански етос во училиштата. Целта на првата средба беше да 
се дискутира за статусот на активностите за граѓански етос и ученичките иницијативи во 
училиштата од фаза 1 и фаза 2, како и за понатамошните чекори за нивна реализација. 
Советниците од БРО собраа информации за напредокот на планираните активности за 
граѓански етос и поднесоа извештај за напредокот на училиштата и за планираната адаптација 
до крајот на март 2021 година. Втората средба се одржа со цел да се дискутира за сумативниот 
извештај од статусот на активностите на училиштата од фаза 2 и за да се постигне согласност 
за процесот и временската рамка за презентирање на Упатството за онлајн воннаставни 
активности (со фокус на ученичките иницијативи). 

 Врз основа на извештаите од советниците од БРО, тимот на проектот состави приказна за 
напредокот на училиштата во реализирањето на Отворени денови за граѓанско образование со 

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/photos/a.1840805289281480/4023844240977563/
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/photos/a.1840805289281480/4023844240977563/
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/photos/a.1840805289281480/4066883790006941/
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/videos/383538339595878


 

 

користење на дигитални и хибридни средства. До сега, околу една третина од училиштата од 
фаза 2 се во една од фазите на реализација на ученички иницијативи, додека неколку 
училишта од фаза 1 спроведуваат активности со малку или без потреба од поддршка.  

 Исто така, ревидираната верзија од формуларот за следење на Отворените денови за 
граѓанско образование (што ја одразува новата реалност на наставата од далечина) беше 
подготвена во две верзии: за наставници и советници и за ученици и беше програмирана во 
Survey Monkey за полесна употреба.  Формуларите беа исто така преведени на албански и на 
турски јазик.  

 На крајот, тимот задолжен за компонентата 2 работеше на финализирање на алатката за 
оценување изготвена од меѓународните консултанти и на нејзиното адаптирање на македонски 
јазик со цел да се подготви за пилотирање.  

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

  

Реновирање на училиштата  
 Техничките приеми на завршените активности за поставување на нови подови во ОУ „Мурат 

Лабуништи“ во с. Лабуништа во општина Струга; реконструкција на училишната ограда во 
дворот на ОУ „Мирче Ацев“ во општина Ѓорче Петров и инсталација на нов систем за греење во 
подрачното училиште во с. Чалакли во ОУ „Јосип Броз Тито“ во општина Валандово беа 
организирани од тимот на компонентата во присуство на претставници на изведувачот, 
надзорот, директорот на училиштето и општината. 

 Активностите за реконструкција на спортската сала, поставување на нови прозорци, врати и 
подови во ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“ во с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане и 
реконструкција на покривот во ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“во општина Центар се во тек. 

 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. 

 Беа избрани најповолните понудувачи за набавка на алатки и опрема за одржување на 
реновираните училишта.  

 Јавниот повик за аплицирање за избор на 12 училишта за четвртата проектна година беше 
објавен на 23 декември 2020 година и сите 450 основни и средни училишта од 80 општини и 
Градот Скопје беа поканети да аплицираат. Освен тоа, поканата, пакетот за аплицирање и 
упатството за пополнување на апликацијата беа објавени на веб страницата на МЦГО на 
англиски, македонски, албански, турски и српски јазик.  Рокот за поднесување на апликацијата 
за Проектот за МИМО е 1 февруари 2021 година.  

 Во процесот на прибирање на документација за уделот на училиштата во реновирањето, во 
декември беше документиран уделот на основното училиште „Раметула Амети“ од општина 
Желино од третата фаза и истиот изнесува 25,88% од вкупната инвестиција.    

 

http://www.mcgo.org.mk/uncategorized/call-for-application-in-the-component-3-incentives-to-schools-renovations-for-2021/

