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Компонента 1- Информирање на јавноста и заедниците








Подготовки за Фестивалот “Be Creative - Be Interactive - Be Interethnic“. Тимот
работеше на подготовка на детален план за фестивалот кој ќе се одржи на 19-ти
септември 2015 во рамките на МКЦ во Скопје. Подготовките вклучуваат изработка на
стратегија за односи со јавноста, вклучување на јавни личности, водители, музички
групи, и други изведувачи. Исто така, во периодот што следи, тимот ќе се фокусира на
состаноци со општините и училиштата, а ќе се работи и на подготовките на активностите
со кои училиштата ќе ги презентираат нивните добри практики во насока на
подобрување на меѓуетничката интеграција во училиштата и во нивните заедници.
Подготовки за забавно-едукативниот документарец. Тимот на ПМИО во соработка со
партнер организацијата Македонски институт за медиуми (МИМ) изработи опис на
услови за повикување (Terms of References) на продукциски куќи/компании кои имаат
искуство во продукција на забавно-едукативни програми. Имено, целта на оваа
активност е да ги презентираме уметничкиот живот и културната традиција на граѓаните.
Тие треба да се однесуваат на културните/уметнички особености на етничките заедници
и да се презентираат како дел од културната разновидност во Македонија, а во исто
време да се демонстрира дека овие вредности и специфики се дел од заедничката
култура и традиција која им припаѓа на сите граѓани во земјава.
Интегрирана емисија за младите на Радио МОФ. Се одржа и четвртата радио емисија
која беше емитувана во текот на месецот, а кои емисии одат секоја среда во 19:00, на
Радио МОФ. Овие емисии се од едукативен и забавен карактер и имаат за цел да ја
промовираат меѓуетничката интеграција, преку различни теми и дискусии, како и
презентирање на музика на различни јазици. Последната емисија се фокусираше на
социологија на образованието, а гостуваше Проф.д-р Емил Сулејмани, социолог,
Продекан за настава на Педагошкиот Факултет “Св. Климент Охридски“- Скопје.
Претходните три емисии се фокусираа на темите на традиција, интеграција,
мултикултурализам и интеркултурализам, како и на креативните алатки кои се користат
и применуваат во активностите во училиштата. Овие четири емисии може да ги
проследите во било кое време на http://www.radiomof.mk/multi-via-radio/. Тимот на ПМИО
заедно со МОФ ќе продолжи да ги емитува новите емисии со различни содржини кон
почетокот на новата учебна година.
Редовно информирање на институциите, општините и училиштата за активностите
на ПМИО. Дел од активностите опфатија и редовно ажурирање на информациите и
објавување на новости и приказни за текот на активностите преку веб-страницата на
проектот www.pmio.mk. Се подготви и четиринаесеттото издание на Медиумскиот
информатор за ПМИО и се сподели со сите медиуми во Македонија. Истотака тимот на
оваа компонента изготви инфографик преку кој визуелно се претставени достигнувањата
во рамките на училиштата во првите шест месеци од годината.
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Менторски средби со СИТ-ови од сите 436 училишта фаза 3. Се продолжи со
реализација на менторски средби на кои СИТ-овите добија насоки за отпочнување на
спроведување на процедурата за сертификација и стекнување сертификати за МИО. Во
вториот дел на средби, учесниците се подготвуваа за организирање на работилници за
рефлексија на досегашните реализирани активности за МИО и планирање на активности
за МИО во Годишната програма за учебната 2015/16 година. Документот за процедура
на сертификација на македонски, албански, турски и српски јазик се објави на веб
страната на ПМИО.
Состанок на работната група за работа на практикумот за интегрирање на МИО
содржини по наставни предмети. На состанокот беше дефинирана структурата и
содржината на примерите на активности за мултикултурно учење според која треба да
се продолжи со доработување на примерите. Исто така беше одредена понатамошната
динамика за работа на практикумот.
Подготовка за одржување на форумите за прибирање средства за поддршка на
активностите за МИО. Беа контактирани одговорните лица за образование во
општините, назначени за одржување на 8-те регионални форуми, за договарање околу
организацијата на истите. Одговорните лица за образование, присутни во општините,
беа известени за потребата од учество на регионалните форуми за прибирање средства
за поддршка на активностите за МИО.
Изготвување на концепт за 3 едукативни анимирани видеа за меѓуетничка
интеграција во образованието. Беше финализиран концептот за кратките едукативни
анимирани видеа, преку кои, на интерактивен и забавен начин, ќе се прикаже
соодветната методологија за спроведување на заеднички ученички активности.
Подготовки за летен камп. Беа извршени првични подготовки за летниот камп кој ќе се
одржи во текот на септември 2015, каде ќе учествуваат ученици и наставници од
избрани повеќејазични училишта.
Обезбедување поддршка на училишта при изготвување на документација за
исплата на малите грантови. На училиштата им беше обезбедена помош при
исполнување на административните и финансиските обврски поврзани со малите
грантови.
Реализиран состанок со претставници на ОБСЕ од проектот Градиме мостови.
Беше реализиран состанок со преставници на ОБСЕ, од проектот Градиме мостови, во
врска со координација на активностите поврзани со грантовите за училиштата кои ги
доделуваат двата проекти.

Компонента 3 – Модел училишта






Прирачник за демократска партиципација. Целосно е ревидиран прирачникот за
демократска партиципација. Додадени се нови елементи, а дел од содржината е
преструктурирана. Исто така, при ревидирањето на прирачникот се земени во обѕир
коментарите од невладината организација „СЕГА“ за што е можно повеќе унифицирање
на прирачниците подготвени од нив и од тимот на ЦЧПРК.
Прирачник за заеднички ученички активности. Во тек е ревидирањето на прирачникот
за заеднички ученички активности. Се додаваат нови содржини, а некои се менуваат со
цел целосно да соодветствуваат со практиките од реализирањето на ПМИО
активностите.
Прирачник за работилници за усвојување јазик за ученици од прво одделение.
Подготвен е вовед со објаснување на спецификите на прирачникот за усвојување
основни концепти на македонски и албански јазик за ученици од прво одделение. Во
процес е доработувањето на илустрациите што се составен дел од прирачникот.
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Добри практики. Во тек е обработувањето на пристигнатите материјали од училиштата
со кои ќе се документираат добри практики од реализација на МИО активности.
Наставнички совети. Во текот на месецот, тимот на ЦЧПРК спроведе четири групни
дискусии со наставнички совети од следниве училишта: СГГУГС „Здравко Цветковски“,
Скопје; ОУ „Бајрам Шабани“, Куманово; ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово и ОУ
„Братство Единство“ од Охрид. Во присуство на голем број наставници и реализатори на
МИО активности се изнесоа импресиите на присутните од реализацијата на проектните
активности и нивниот ефект по учениците и наставниците.

Компонента 4 – Стимул за училиштата













Теренска посета на училиштата кои доставиле апликација за реновирање.
Посетени се три училишта од Фаза 4 кои доставија апликација за реновирање, при што
од страна на претставници на Компонента 4 се разгледаа можностите за реализација на
побараните позиции за реновирање.
Тендери за избор на најповолни изведувачи. Распишани се јавни тендери за избор
на најповолни изведувачи на активностите за реновирање на две училишта. За четири
тендери е организирано јавно отворање на понудите.
Евалуација на прво рангираните фирми за изведба на проекти за реновирање на
училиштата од Фаза 4. Организирани се состаноци за евалуација на прво рангираните
фирми за изведба на проекти за реновирање на 4 училиштата од Фаза 4. За 2 проекти
доставена е целосната документација на одобрување до УСАИД.
План за заштита на животната средина. Подготвен е заеднички план за заштита на
животната средина од активностите за реновирање на училиштата кои би можеле да
имаат потенцијално негативно влијание. Активностите за реновирање во училиштата
опфатени во работата на Компонента 4 во 2015 година ќе се одвиваат согласно овој
план за заштита на животната средина.
Вовед во работа. Организирани се состаноци за вовед во работа на избраните фирми
изведувачи во присуство на претставници на ПМИО, фирмите изведувачи, надзорите
на изведба, училиштата и општините. Во осум училишта се отпочна со градежни
активности. Потпишани се договори со избраните компании за изведба и компании за
надзор на изведба, за проектите за реновирање на следните осум училиштата од
Фаза 4:
- ОУ „Браќа Миладиновци“ – Општина Куманово;
- ОУ „Бајрам Шабани“ – Општина Куманово;
- ОУ „Даме Груев“ – Општина Свети Николе;
- ОУ „Култура“ - Општина Липково;
- ОУ „Наим Фрашери“ – Студеничани;
- ОУ „Наум Охридски“ – Гази Баба;
- СОУ „Здравко Цветковски“ – Град Скопје;
- СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кавадарци.
Технички прием. Во основното училиште „Даме Груев“, с.Ерџелија,Општина Свети
Николе, активностите за поставување на нови алуминиумски прозори, кои беа обврска
на ПМИО, завршија и беше организиран технички прием. Во тек се работите кои се
обврска на училиштето и општината.
Прирачник за одржување на училишни објекти. Изработен е дизајн на Упатство со
Прирачник за одржување на училишните објекти, работна верзија. Нацрт (работната)
верзија на Упатството со Прирачник на македонски и албански јазик доставено е до
Министерството за образование и наука, Министерството за локална самоуправа и
ЗЕЛС да го објават на нивните веб страни, со што ќе се даде можност на училиштата и
општините да го прочитаат и да дадат свои коментари.
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Мониторинг и евалуација




Мониторинг активности. Обработени се податоците од мониторинг на активности во
училиштата вклучени во евалуација од Компонента 2, Фаза 3 и на модел училиштата.
Активности за евалуација. Обработени се податоците од евалуација во училиштата од
Компонента 2 и Компонента 3 и внесени се податоците од зададените прашалници за
Мултикултурните работилници.
Електронско истражување. Финализиран е прашалникот за електронското
истражување за секој наставен јазик посебно.

II. ПРЕТСТОЈНИ АКТИВНОСТИ ЗА СЛЕДНИОТ МЕСЕЦ
Компонента 1 – Информирање на јавноста и заедниците






Подготовки за Фестивалот “Be Creative, Be Interactive, Be Interethnic“.
Подготовки, објава и селекција на продукциска куќа за продукција на забавноедукативниот документарец.
Одржување на третиот модул на обука за Форум Театар методологија.
Подготовка и одржување на регионална тематска дебата во Неготино.
Редовно ажурирање на информациите и објавување на новости и приказни за текот на
активностите преку веб-страна на проектот www.pmio.mk, како и подготовка на
медиумски информатор и останати информативни материјали во врска со
достигнувањата во рамките на Проектот.

Компонента 2 – Градење на капацитетите на училишното раководство и наставниците









Одржување на состанок со работната група за интегрирање на МИО содржини по
наставни предмети.
Продолжување на одржувањето менторски средби со СИТ со училиштата од сите фази.
Одржување на супервизиски состанок со мастер обучувачи.
Продолжување со организацијата на регионални форуми за прибирање средства за
поддршка на активностите за МИО.
Обезбедување поддршка на училиштата при изготвување на документација за исплата
на малите грантови.
Изработка на кратки едукативни анимирани видеа.
Подготовки за летен камп.
Продолжување на развивање на содржината на прирачникот за спортски активности и
забавни игри на учениците.

Компонента 3 – Модел училишта




Обука со СИТ-овите од сите модел училишта за координација, развивање акциони
планови и одржливост на МИО активностите.
Креирање на добри практики од реализацијата на МИО активностите во модел
училиштата.
Финализирање на прирачниците за демократска партиципација и Заеднички ученички
активности развиени во склоп на ПМИО во првата проектна година.

Компонента 4 – Стимул за училиштата



Теренска посета на училиштата кои доставиле апликација за реновирање.
Објавување на јавни тендери за избор на најповолни изведувачи на активностите за
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реновирање и организирање на јавно отворање на понудите.
Организирање состаноци за евалуација со прво рангираните фирми за изведба на
проекти за реновирање на училиштата од Фаза 4.
Потпишување на договори со избраните компании за изведба и компании за надзор на
изведба, за проектите за реновирање на училиштата од Фаза 4.
Отпочнување со активности за реновирање во училиштата во кои ќе биде завршен
процесот на избор на најповолен изведувач.
Технички прием на објектите во кои ќе бидат завршени градежните активности.

Мониторинг и евалуација




Подготовка на извештаи од мониторинг на активностите реализирани по компоненти.
Подготовка на извештаи од евалуација на ефектите од ПМИО активностите.
Реализирање на електронското истражување.
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