
 
 

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ - јануари 2022 

 
 

 

 
Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста  
✓ Во процес на изработка се три (3) промотивни видеа за спроведувањето на младински акции во 

Виница, Прилеп и Тетово. 
✓ Упатството за организирање заеднички наставни часови, кое содржи упатства за реализација на 

заеднички наставни часови со ученици коишто учат на различни наставни јазици, како и научени 
лекции од досегашната реализација на часовите, беше објавено на веб-страницата на МЦГО (МК, 
АЛБ, ТУР) и на веб-страницата на МОН. Подготовката на ова Упатство е резултат на заедничките 
напори и партнерството помеѓу проектите на МЦГО, односно Проектот на УСАИД за меѓуетничка 
интеграција на младите во образованието и проектот на Детската фондација Песталоци за јакнење 
на мултиетничката соработка во општините и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, во соработка со МОН, 
Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН (КМИО МОН), БРО, ЦСОО и 
Градот Скопје.  

✓ Центарот за фузија на идеи (ЦФИ) беше претставен на глобалниот профил на УСАИД на 
платформата Медиум, со што видливоста на проектот се прошири на глобално ниво. ЦФИ, како 
инспиративен пример, е дел од онлајн колекцијата на алатки во рамките на иницијативата 
#GlobalLead на УСАИД, наменета за младите креатори на промени. Во објавениот напис на 
„Медиум“, Хана Буши, една од координаторките на ученици од Центарот за фузија на идеи, го 
сподели своето искуство како и дел од активностите и достигнувањата на Центарот. 

✓ 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  
✓ Во текот на декември 2021 година, учениците и наставниците коишто беа вклучени во долгорочни 

воннаставни активности имаа можност да дадат повратни информации во врска со нивните 
искуства. Квантитативните и квалитативните податоци собрани преку електронски прашалници и 
онлајн фокус групи беа анализирани во текот на целиот месец. Над 130 ученици и повеќе од 30 
наставници коишто беа дел од училишните секции и активности во партнерство дадоа повратни 
информации и ги споделија своите мислења и перцепции. Наодите се сумираат и ќе бидат вградени 
во извештај што ќе вклучува искуства, мислења и перцепции на корисниците на МИМО во врска со 
проектните активности. 

✓ Во текот на целиот месец се работеше на подготовката на методологија за финална евалуација на 
проектот. Координаторот за мониторинг и евалуација ја сподели методологијата со тимот на 
проектот, вклучувајќи ги и инструментите, временската рамка и примерокот за истражување. Се 
очекува да се соберат квантитативни и квалитативни податоци преку е-прашалници, фокус групи, 
индивидуални интервјуа и теренски посети.   
 

Центар за фузија на идеи (ЦФИ) 
✓ Во процес на изработка е брошура со информации за иницијативите на Центарот за фузија на идеи. 

Брошурата содржи резимеа на една страница за младинските иницијативи спроведени од 
учениците од Центарот за фузија на идеи. Собраните материјали од учениците вклучуваат 
информации за позитивните промени, како и научените лекции од процесот. Брошурата ќе се 
користи за промовирање на активностите на ЦФИ и за прикажување на идеите и достигнувањата на 
учениците.  

✓ Тимот на проектот, во соработка со МОФ, организираше онлајн состанок со координаторите на 
ученици од Центарот за фузија на идеи: Хана Буши и Кирил Дамјаноски, со цел да се разговара за 
претстојниот настан што ќе се одржи во март. Во текот на настанот, учениците коишто се членови 
на Центарот за фузија на идеи ќе имаат можност да дискутираат за нивната разработена идеја со 
претставници на МОН. Хана и Кирил дадоа креативни идеи во врска со концептот и потенцијалните 
имиња под коишто ќе се реализира настанот. Потоа, сите членови гласаа и заеднички го избраа 
името за настанот. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/01/Upatstvo-za-realizacija-na-zaednicki-nastavni-casovi_MKD_digitalna-verzija.pdf
http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/01/Upatstvo-za-realizacija-na-zaednicki-nastavni-casovi_ALB_digitalna-verzija.pdf
http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/01/Upatstvo-za-realizacija-na-zaednicki-nastavni-casovi_TUR_digitalna-verzija.pdf
https://mon.gov.mk/content/?id=4456
https://medium.com/usaid-2030/three-innovative-approaches-for-building-support-for-young-changemakers-829bd9e5716a


 
 

 

 
Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија 

 
 

Поддршка на проектот за Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при Министерството 
за образование и наука (КМИО МОН) 
✓ МИМО продолжи да ја поддржува Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при 

МОН (КМИО МОН) во насока на унапредување на спроведувањето на активности за меѓуетничкa 
интеграција во училиштата и заедниците. Оттука, по извршената анализа на добиените податоци од 
електронската анкета спроведена во училиштата коишто се поврзани со реализацијата на 
активностите за МИО во учебната 2020/2021 година, членовите на КМИО МОН изработија пред-
финална верзија на извештајот за Планот за мерење на постигнувањата (ПМП). Како следен чекор, 
членовите на КМИО МОН ќе го разгледаат документот пред неговото усвојување. 

✓ По завршувањето на процесот на аплицирање, тимот на проектот продолжи да ги поддржува 
членовите на КМИО МОН во процесот на избор на училишта за програмата за грантови на МОН за 
реализација на заеднички воннаставни активности со учениците. До 2 декември 2021 година, вкупно 
154 основни и средни училишта поднесоа апликации за грант. Оваа година избрани се 95 училишта 
(70 основни и 25 средни) коишто ќе добијат грант од МОН. 

✓ Понатаму, проектите на МЦГО (т.е. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во 
образованието, Проектот „Започни ја промената“ којшто е дел од програмата Еразмус + и Проектот 
за јакнење на мултиетничката соработка во општините којшто е финансиран од Детската фондација 
Песталоци) обезбедија повратни информации и ги вклучија достигнувањата и резултатите на 
проектите во годишниот извештај на МОН за напредокот и остварувањето на акцискиот план којшто 
е дел од Националната стратегија за развој на концептот за едно (заедничко) општество и 
интеркултурализам. 

 
Стандарди за интеркултурно образование во средно образование  
✓ По процесот на консултации и интегрирање на добиените повратни информации од различни 

чинители, документот со Стандардите за интеркултурни компетенции во средното образование 
беше проследен до Бирото за развој на образованието (БРО) и до Центарот за стручно 
образование и обука (ЦСОО). Двете институции заеднички го предложија и го доставија документот 
до МОН на усвојување. Како резултат на тоа, Министерот за образование и наука го усвои 
документот на 13 јануари 2021 година.  

✓ Како следен чекор, документот беше лекториран и преведен на албански јазик. Дополнително, од 
страна на тимот на проектот беше инициран процесот на дизајнирање на двата документи, т.е. 
Стандардите за ИКО за основно образование и Стандардите за ИКО за средно образование. 

 
Спроведување младински акции во општините вклучени во процесот во 2021 година 
✓ Тимот на проектот, во партнерство со МОФ, спроведе координативни активности и го продолжи 

процесот на организирање младински акции во останатите десет (10) од 15 општини (т.е. Берово, 
Старо Нагоричане, Босилово, Боговиње, Виница, Неготино, Охрид, Кочани, Ресен, Аеродром, Сарај, 
Чаир, Гази Баба, Центар и Ѓорче Петров) коишто беа вклучени во процесот во 2021 година: 

- Со цел да се дефинираат ставките/услугите потребни за спроведување на ученичката 
младинска акција/предложената интервенција, како и да се утврди динамиката и 
временската рамка за нејзина реализација, на 20 јануари 2022 година беше организирана 
средба со физичко присуство со претставници од општина Сарај. Исто така, беше 
реализирана и посета на предложената локација за спроведување на младинската 
иницијатива. 

- Општина Гази Баба ги реализираше интервенциите, односно младинските акции 
предложени/иницирани од страна на учениците од основните училишта „Дане Крапчев“, 
„Кирил и Методиј“ и „25-ти Мај“. Како резултат на активностите и заедничката соработка 
помеѓу проектот, општина Гази Баба и Младинскиот образовен форум (МОФ), во с. 
Стајковци беше основан Младински клуб/Центар кој беше уреден со нова техничка опрема. 
Активностите за промоција на Младинскиот клуб ќе се реализираат во наредниот период. 

- Со цел да се финализираат тековните активности и да се спроведат предложените 
ученички иницијативи/младински акции, проектот, заедно со тимот на МОФ, ја продолжи 
комуникацијата и координацијата со претставниците од општините Кочани, Старо 
Нагоричане, Ресен, Чаир, Гази Баба, Аеродром, Центар и Ѓорче Петров.  

✓ Досега, шест (6) од 15-те општини, односно Виница, Берово, Боговиње, Охрид, Неготино и овој 
месец Гази Баба ги финализираа интервенциите/младинските акции и ќе продолжат со промотивни 
активности во наредниот период. 

  

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 
 

Ученички иницијативи во основните училишта 
✓ Основните училишта од третата фаза кои организираа Отворен ден за граѓанско образование во 

декември, ќе се осврнат на достигнувањата со пополнување прашалници за евалуација од страна 
на учениците, училишниот персонал и советниците од БРО. Во моментов, прашалници имаат 
пополнето 256 ученици, 97 претставници на училишен персонал и 72 советници од БРО. 

https://mon.gov.mk/content/?id=4492
https://mon.gov.mk/category/?id=2079


✓ Тимот на проектот ги разгледа активностите поврзани со отворените денови за граѓанско 
образование, организирани од училиштата вклучени во третата фаза и избра четири (4) коишто ќе 
бидат промовирани преку веб-страницата на МЦГО и социјалните медиуми.  

✓ Во завршна фаза е процесот на собирање информации од училиштата за целите на донирање на 
пакети од страна на проектот со материјали коишто се потребни за ученичките иницијативи, при 
што тимот започна со подготовката на документите за донација. 

 
Ученички иницијативи во средните стручни училишта 
✓ Училиштата кои организираа Отворен ден за граѓанско образование ќе продолжат да поднесуваат 

извештаи и да се осврнуваат на достигнувањата со пополнување на прашалници за евалуација од 
страна на учениците, училишниот персонал и менторите. Во моментов прашалници имаат 
пополнето 185 ученици и 99 претставници на училишен персонал и ментори. Тимот на проектот ги 
разгледа реализираните активности и избра четири (4) коишто ќе бидат промовирани во напис за 
веб-страницата на МЦГО. 

✓ Во јануари се одржаа два отворени денови за граѓанско образование, од страна на (1) економското 
училиште „Св. Кирил и Методиј“ од Охрид, каде што беа претставени хуманитарните активности 
спроведени во текот на новогодишните празници - посета на помлади ученици и постари лица и 
нивно изненадување со подароци и (2) средното училиште „Методи Митевски Брицо“ од Делчево, 
коешто ги презентираше спроведените хуманитарни активности за помош на домаќинствата 
погодени од пожарите што се случија во текот на летниот период. Поради продолжениот зимски 
распуст, повеќето училишта ги одложија промотивните активности за февруари 2022 година. 

✓ Менторите од средните стручни училишта беа информирани за следните чекори коишто вклучуваат 
собирање информации од училиштата, коишто се потребни за подготовка на документите за 
донација на пакети за поддршка на ученичките иницијативи. 
 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ БРО ја разгледа нацрт-верзијата на Алатката за оценување на граѓанскиот етос со цел да даде 

повратни информации за нејзино подобрување и за понатамошно нејзино користење во системот. 
Тимот на проектот ќе работи на унапредување на алатката, а исто така и на понатамошен развој на 
методологија во согласност со предлозите на БРО.  

✓ Е-обуката за граѓански етос беше споделена со практичарите од училиштата со цел тие да ја 
разгледаат од аспект на содржина и едноставност на користењето. Содржините беа дополнително 
подобрени во согласност со препораките, а во моментов се подготвуваат и дополнителни видеа за 
три содржински области за да се обезбеди уште подобар квалитет за корисниците. 

  

 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ Тимот на компонентата контактираше со училиштата избрани во фаза 5 за да обезбеди 

информации во врска со процедурите за формирање на тимови за реновирање на училиштата и за 
избор на приоритетни проекти за реновирање на училишта. Десет (10) од 12-те избрани училишта ја 
поднесоа својата листа со членови на Тимот за реновирање на училиштето (ТРУ) и избраниот 
приоритетен проект за реновирање на училиштето.  

✓ Организирани беа теренски посети во ОУ „Страшо Пинџур“ во општина Ѓорче Петров и СОУ 
Гимназија „Гостивар“ во општина Гостивар. Со директорите на училиштата детално беа 
дискутирани приоритетните проекти за реновирање на училиштата од технички аспект, како и 
спецификациите на материјалите и предмер пресметките.  

✓ Координаторот на проектот (градежен инженер) подготви инженерски извештаи за проектите за 
реновирање на училишта во ОУ „Ристе Ристески“ во с. Долно Косоврасти, општина Дебар; ОУ 
„Страшо Пинџур“ во општина Ѓорче Петров и СОУ Гимназија „Гостивар“ во општина Гостивар.  

✓ Претставник на тимот на проектот и надворешниот консултант на проектот којшто е задолжен за 
снимање на процесот на реновирање на подрачното основно училиште „Никола Карев“ од с. 
Борино, Општина Крушево и за подготовка на видео од снимениот материјал, ги финализираа 
видео материјалите за процесот на реновирање во ова училиште.  Ова видео ќе го прикаже целиот 
процес на реновирање на училиштето.  

✓ Покрај тоа, тимот на компонентата работеше на евидентирањето/собирањето на потребната 
документација за уделот на училиштата и општините во трошоците поврзани со процесот на 
реновирање (финансиски или во работна рака) за училиштата во кои процесот на реновирање е 
завршен. Беше документиран удел во трошоците од страна на две (2) училишта и општини 
вклучени во фаза 4: ОУ „Никола Карев“ во општина Крушево и ОУ „Дитурија“ во општина Сарај, при 
што просечниот удел на двете (2) училишта и општини изнесува 25,91% од вкупната инвестиција. 
Досега, проектот документираше учество во трошоците од страна на седум (7) од 12-те училишта и 
општини од фаза 4 и тоа изнесува 35,63% од вкупната инвестиција. 

 


