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Меѓукомпонентни активности 

 
 

Комуникација со јавноста 
✓ На 21 септември 2022 година, беше организиран настан за одбележување на официјалното 

затворање на проектот. Достигнувањата и успесите беа презентирани преку младинска 
дискусија и забавна програма, со посебен акцент на слушање на гласот на младите и 
поддржување на нивните идеи и иницијативи за позитивни промени. Меѓу гостите имаше 
ученици, наставници и претставници од училишта, општини, релевантни институции и 
меѓународни организации. 

✓ Беше подготвено и објавено промотивно видео коешто ги содржи сите клучни достигнувања 
на проектот. Видеото исто така беше прикажано во текот на настанот по повод официјалното 
затворање на проектот. 

✓ Беше подготвено и објавено промотивно видео со клучните моменти од настанот за 
затворање на проектот. 

✓ Беше подготвено и објавено промотивно видео во врска со ученичките иницијативи и 
достигнувања во рамките на Центарот за фузија на идеи. 

✓ Беа подготвени и објавени две (2) видеа за активностите за реновирање во основното 
училиште „Никола Карев“ во село Борино. Едното од нив содржи „тајмлапс“ приказ на 
целокупниот процес на реновирање, додека во другото се прикажани сведоштвата на 
претставници од училиштето и заедницата, како и на учениците. 

✓ Беше организирано телевизиско гостување на утринската емисија на Телевизија 24. 
Претставничката од Проектот, Ивана Китановиќ зборуваше за клучните проектни 
постигнувања и неговото влијание, истакнувајќи ја важноста од слушање на гласот на 
младите и поддржување на нивните идеи и иницијативи за позитивни промени. 

✓ Беше објавена интерактивна мапа, со сите проектни активности и достигнувања во сите 
општини на целата територија на државата. 

✓ Беше подготвен и објавен инфографик со наодите од мониторингот и евалуацијата. 
✓ Листата на факти за проектот беше ажурирана со последните информации и резултати. 
✓ На социјалните медиуми беше објавена серија објави со цел пред пошироката јавност да 

бидат презентирани клучните проектни резултати. 
✓ Веб страницата на проектот и платформите за социјални медиуми беа редовно ажурирани со 

информации и вести за текот на проектните активности и достигнувања. 
✓ Одличната соработка на проектот со медиумите резултираше со медиумски статии за 

проектните активности во училиштата и во локалните заедници. Беше изготвен медиумски 
билтен којшто беше споделен со сите медиуми.   

 
Мониторинг и евалуација  
✓ Проектниот тим ги сумираше наодите од финалната евалуација, коишто ги презентираше на 

конференцијата за мониторинг и евалуација одржана на 16 септември 2022 година. Наодите 
беа презентирани во три (3) категории: 1) искуствата на учениците со активностите за МИО и 
можностите за остварување контакти, 2) можностите за практикување демократски 
однесувања на ниво на училиште/заедница и 3) влијанијата од активностите за реновирање. 
По пат на прашалници во електронски формат, фокус групи, теренски посети и длабински 
интервјуа, беа собрани повратни информации. Повеќе од 68% од училиштата во целата земја 
од 78% од општините обезбедија повратни информации. Наодите укажуваат дека над 80% од 
учениците имале позитивни искуства со активностите за МИО и притоа имале огромна 
поддршка од нивните наставници и родители за учество во таквите активности. Покрај тоа, 
80% од учениците истакнале дека се чувствуваат слободни да го искажат своето мислење во 
однос на промените коишто сакаат да ги направат на ниво на училиште/заедница и речиси 2/3 
од учениците биле вклучени во активности за позитивни промени. Конечно, учениците, 
наставниците и училишните раководства констатираа дека, како резултат на активностите за 
реновирање, тие сега имаат побезбедна и посоодветна средина за реализација на 
наставните и воннаставните активности и дека реновирањето придонело за нивната 
мотивираност за реализација на активности за МИО и за младинско учество. На 
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конференцијата учествуваа претставници од институциите (БРО, ЦСОО, МОН, ДПИ), 
донаторите и други релевантни чинители и имаа можност да се запознаат со наодите и 
препораките коишто треба да се земат предвид за идните образовни политики.  

 
 
 

 

 

 

Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија  

 
 

Онлајн обука за наставниците-реализатори на заеднички наставни часови  
✓ Тимот на проектот продолжи со активностите за програмирање на онлајн обуката за 

наставници-реализатори на заеднички наставни часови и нејзино вградување на 
платформите на БРО/Eduino и на ЦСОО/Inovet за професионален развој на училишниот 
кадар. На 15 септември 2022 година, беше одржан онлајн координативен состанок со ИТ 
компанија (SyNRG), во текот на кој претставници на компанијата ја презентираа верзијата на 
оваа обука на македонски јазик со потребните ажурирања. Тимот на проектот даде неколку 
дополнителни предлози и идеи за подобрувања. Потоа, ИТ компанијата ги инкорпорираше 
повратните информации од проектниот тим и ја финализираше верзијата на обуката на 
македонски јазик. Дополнително, во согласност со промените направени во македонската 
верзија, беа ажурирани и верзиите од оваа обука на албански, турски и српски јазик. Откако 
беше финализирана, онлајн обуката на сите наставни јазици беше вградена во платформата 
на БРО/Eduino за професионален развој на училишниот кадар, додека на платформата на 
ЦСОО/Inovet беше поставен линк што води до оваа обука за професионален развој на 
училишниот кадар.  

 
Видео со упатства за спроведување на Стандардите за интеркултурно образование (ИКО) за 
основно и за средно образование   
✓ МИМО во партнерство со Проектот за јакнење на мултиетничката соработка во општините 

финансиран од Детската фондација Песталоци продолжи со активности за изработка на 
видеа со упатства за примена на Стандардите за ИКО при реализацијата на наставни и 
воннаставни активности во училиштата. Нацрт верзиите од видео сесиите беа прегледани од 
страна на проектниот тим, а обезбедените повратни информации беа инкорпорирани во 
видеата. Паралелно, следеше процесот на вградување превод/титлови. По финализирањето, 
материјалите ќе бидат поставени на платформите на БРО/Eduino и на ЦСОО/Inovet за 
професионален развој на училишниот кадар.  

 

 
 
 

 

 

 
Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување 

 
 

Политики за обезбедување одржливост 
✓ Во однос на Методологијата за оценување на граѓанскиот етос во училишата, целосниот 

пакет документи опфатен во методологијата (рамката на индикатори, прашалници за 
различни чинители и прирачник со насоки) беше одобрен од страна на БРО. Документите беа 
преведени на албански јазик и двете верзии, на македонски и албански јазик, беа уредени и 
графички дизајнирани. Методологијата ќе биде прикачена на веб страната на БРО, како 
ресурс за училиштата којшто тие можат да го користат во текот на активностите за 
самоевалуација и планирање на подобрувањата на училиштето. 

 
 Ученички иницијативи на ниво на училиште и заедница 

✓ Проектниот тим испрати сертификати, со потпис и печат во име на БРО и МЦГО, до сите 
училишта коишто реализирале ученички иницијативи и „Отворени денови за граѓанско 
образование“ во текот на учебните години од 2018/19 до 2021/22 година. Покрај материјалите 
коишто училиштата ги добија од проектот, им беа доделени и сертификати како признание за 
посветеноста на училиштата кон учеството на учениците и ангажманот во насока на 
позитивни општествени промени.    

 
Поддршка на реализацијата на завршниот настан на МИМО 
✓ Проектниот тим обезбеди помош за активностите за завршниот настан на МИМО, одржан на 

21 септември, особено при подготовката на учениците за talk-show дискусијата, испраќањето 
покани и комуникацијата со учесниците и гостите.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
Поттик за училиштата – Реновирање  

 
 

Реновирање на училиштата 
✓ На 6 септември 2022 година, проектниот тим организираше онлајн работилница за градење 

на капацитетите на претставниците на Тимовите за реновирање на училиштата (ТРУ) 
(односно, директорот на училиштете, техничкиот училиштен кадар и секретарите во 
училиштето) од училиштата реновирани во петтата фаза. Целта на оваа работилница 
реализирана од страна на координаторката на МИМО за Компонента 3 и надворешен 
консултант на проектот, Викторија Димитровска, беше училишниот кадар да се обучи во врска 
со процедурите, методите и активностите за одржување на реновираните училиша и да 
стекнат вештини за управување со ризици од катастрофи, како и да се изградат нивните 
капацитети за одржување хигиена во училишните објекти. Учесниците побараа 
презентацијата да биде доставена по e-пошта со цел тие да можат овие теми да ги пренесат 
и во рамките на своите училишта. Претставниците од училиштата беа многу задоволни од 
презентираните материјали и обучувачите. 

✓ Тимот на компонентата организираше технички прием на завршените активности за 
последните два проекти во текот на петтата проектна година: реконструкција на спортската 
сала во ОУ „Гоце Делчев“ во Општина Свети Николе и реконструкција на оградата околу 
училишниот двор во ОУ „Св. Климент Охридски“ во Општина Бутел со претставници од 
градежни компании, компании задолжени за надзор, директорот на училиштето и претставник 
од општината. Активностите беа спроведени во согласност со барањата од заедничкиот План 
за следење на мерките за ублажување на влијанието врз животната средина. 

✓ Во согласност со регулативите и процедурите на УСАИД, по завршувањето на градежните 
активности и техничкиот прием во сите 12 училишта коишто беа реновирани во текот на 
петтата проектна година, Анекс 3 – Евиденција за усогласеност со Плановите за следење на 
мерките за ублажување на влијанието врз животната средина, беше потпишан од страна на 
Раководителот на проектот и Службеникот за склучување договори и спогодби во УСАИД, со 
што беше потврдено дека спроведените активности за реновирање се во согласност со 
одобрениот заеднички План за следење на мерките за ублажување на влијанието врз 
животната средина. 

✓ Тимот на проектот продолжи да работи на евидентирање/собирање на потребната 
документација за уделот на училиштата и општините во трошоците за реновирањето 
(финансиски или во работна рака) на училиштата каде што процесот на реновирање е 
завршен. Така, во септември, беше документиран уделот од СОУ „Гостивар“ од Општина 
Гостивар во износ од 13,07%.   

 


