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	µ Беа организирани над 4.4000 заеднички ученици 

активности и младински иницијативи како што се 
заеднички наставни часови, заеднички секции, 
активности во партнерство, младински акции, 
креативни работилници и јавни презентации со 
физичко присуство и виртуелно.

	µ Во партнерство со 46 избрани општини, беа 
развиени локални политики и стратегии поврзани 
со меѓуетничката интеграција во образованието 
и младинското учество за да се осигури 
мобилизација на ресурси и локална одржливост.

	µ 70 младински акции беа организирани од младите 
во 28 од избраните општини за длабинска 
соработка, со што повеќе од 7.000 ученици се 
ангажираа да ги подобрат нивните заедници. 
Трошоците за акциите беа споделени меѓу 
проектот, општините, училиштата и приватниот 
сектор. 1/3 од општините кои беа дел од процесот 
за спроведување на младински акции, вклучија 
градоначалници во проектните младински 
активности односно од 30 вклучени општини, 
градоначалниците од 11 општини учествуваа на 
средби за застапување и заедно со учениците 
дискутираа и се одлучија за еден заеднички 
приоритет.

	µ Со цел да се подобри квалитетот на активностите 
за меѓуетничка интеграција во училиштата, 
беа организирани активности во партнерство 
со Комисијата за меѓуетничка интеграција 
во образованието во Министерството за 
образование и наука, Индикаторите за квалитетот 
на работењето на училиштата (ИКРУ) беа 
ревидирани и надградени заедно со Државниот 
просветен инспекторат, капацитетите на 
наставниците за спроведување на заеднички 
наставни часови беа унапредени и беа развиени 
вештините на учениците за меѓуетничка 
интеграција и младинско учество преку учество во 
младински акции.

	µ Со изработката на Упатство за организирање 
на заеднички наставни часови беше регулирано 
спроведувањето на вакви активности на државно 
ниво и потоа со поставувањето на обука за 
спроведување на заеднички наставни часови 
на онлајн платформите на Бирото за развој 
на образованието и Центарот за стручно 
образование и обука наменети за професионален 
развој на образовниот кадар се обезбеди 
одржливост на напорите на проектот за градење 
на капацитетите.

	µ Воспоставувањето на Стандардите за 
интеркултурно образование за основно и средно 
образование го регулираше спроведувањето 
на наставни и воннаставни активности и со 
развиената обука со видеа со инструкции, 
училиштата и наставниците добија можност за 
континуиран професионален развој.

	µ Нов Концепт за Граѓанско образование во 
основно образование беше развиен, одобрен 
од Бирото за развој на образованието (БРО) 
и усвоен од Министерството за образование 
и наука (МОН) како водечки документ за 
поттикнување на граѓанска култура.

	µ Беа ревидирани наставните програми за 
граѓанско образование за осмо и деветто 
одделение основно образование, како и 
наставната програма за прва година средно 
стручно образование. Новите наставни програми 
се применуваат во сите основни и средни стручни 
училишта.

	µ Заедно со ревидираната наставна програма, 
материјали за предавање и учење беа развиени и 
се употребуваат во сите основни и средни стручни 
училишта.

	µ Повеќе од 350 наставници од сите основни 
училишта беа обучени за новата наставна 
програма за граѓанско образование за осмо и 
деветто одделение.

	µ Околу 2.500 ученици и над 200 наставници 
дадоа повратни информации за ревидираните 
наставни програми за осмо и деветто одделение, 
овозможувајќи му на проектниот тим да ги 
оцени ефектите од ревизиите и да го насочува 
спроведувањето на наставните програми во 
следните години.

	µ 733 ученици и 106 наставници учествуваа во 
истражувањето за граѓанско образование во 
средните училишта и наодите беа употребени за 
развивање на материјали за предавање и учење 
за средните училишта.

	µ Повеќе од 100 наставници од средни училишта 
беа обучени за употреба на новите наставни 
програми по Граѓанско образование и Упатството 
за наставници во прва година во средните 
училишта.

	µ Со цел зајакнување на демократската клима, 
повеќе од 420 училишта спроведоа младински 
иницијативи, волонтерски активности и активности 
за граѓанско учество и ги промовираа за време 
на отворените денови за граѓанско образование.

	µ Публикација со добри практики за ученички 
иницијативи беше развиена, одобрена од 
БРО, која служи како насока за училиштата 
во процесот на организирање на ефективни 
ученички иницијативи. Дополнително, публикација 
со ученички иницијативи и постигнувања во рамки 
на Центарот за фузија на идеи беше развиена и 
објавена.

	µ Повеќе од 450 учесници (наставници по Граѓанско 
образование, стручната служба и училишното 
раководство) од 160 училишта учествуваа на 
работилници за поттикнување на училишната 
граѓанска култура.

	µ 60 училишта беа реновирани 
со финансиска поддршка од 
Европската Команда на САД.

	µ Учеството на училиштата и 
општините во трошоците за 
реновирање изнесува над 42.05%.

	µ Како придобивка од активностите 
за реновирање повеќе од 38.650 
ученици и 3.660 наставници имаат 
подобра средина за учење и 
работа.

	µ Упатството со прирачник за 
одржување на училишни објекти – 
втор дел беше усвоено од МОН и 
објавено на веб страните на МЦГО 
и МОН.

	µ Инфографик и видео кои содржат 
чекори и насоки за чистење и 
дезинфицирање на училишните 
згради за време на кризата со 
пандемијата со КОВИД-19 за да се 
подготват училиштата да ги отворат 
нивните врати за учениците беа 
развиени и објавени на веб 
страните на МЦГО и МОН.

	µ Анимирано видео за управување 
со ризици од природни катастрофи 
и итни ситуации во училиштата и 
интерактивно видео за управување 
со ризици од природни катастрофи 
и итни ситуации во училиштата 
беа изработени и објавени на веб 
страните на МЦГО и МОН.
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Компонента 1: 
ЈАКНЕЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКАТА КОХЕЗИЈА 
ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ

Компонента 2: 
АКТИВНОСТИ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА 
ДЕМОКРАТСКАТА КУЛТУРА И 
ГРАЃАНСКОТО ОДНЕСУВАЊЕ

Компонента 3: 
СТИМУЛ НА УЧИЛИШТАТА/
РЕНОВИРАЊЕ

ИМПЛЕМЕНТАТОР:  
Македонски центар за 
граѓанско образование 
(МЦГО)

ПАРТНЕРИ:  
Министерство за 
образование и наука 
(МОН), клучни образовни 
институции, сите општини 
и училишта во Северна 
Македонија.

ЦЕЛ:  
Подобрување на меѓуетничката 
интеграција преку овозможување на 
позитивни интеракции меѓу младите 
од различна етничка припадност 
во училиштата и во заедниците, 
и подобрување на содржините, 
вештините и однесувањето поврзано 
со граѓанското образование 
и волонтерските практики на 
младината.

КОМПОНЕНТИ:  
(1) Јакнење на
меѓуетничката кохезија во
образовниот систем
(2) Јакнење на
демократската култура и 
граѓанското однесување 
меѓу младите 
(3) Стимул на училиштата/
реновирање.


