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Резиме на активностите на МОФ во периодот октомври 2020 – јули 2021 

 

Во периодот октомври2020-јули2021 МОФ работеше на национално ниво, воглавно онлајн, 

согласно препораките и мерките за заштита од КОВИД-19. Покрај променетиот начин на 

работа, во рамки на програмите на МОФ беа активни 10 дебатни клубови, 12 учиме право 

клубови, 2 клубови за артивизам, 10 клубови за демократско учество на младите и 1 

младински новинарски клуб. Во овие 35 младински клубови беа ангажирани повеќе од 50 

младински предавачи и ментори, а младите дел од програмите на МОФ беа вклучени во 

повеќе од 20 локални младински акции, менторирани од искусните предавачи во 

организацијата.  

Вкупно 7 истражувања и анализи беа креирани во овој период, посветени на позицијата на 

младите во кризата, социјалниот капитал на младите и можностите кои младите ги имаат 

преку нивното вклучување во рамки на универзитетите и студентските домови.  

МОФ регираше и потсетуваше за информирање на младите и обезбедување подобри 

услови за квалитетно образование, а преку отворените состаноци и работилници со млади 

– тимовите на програмите прибираа инфомрации за искуствата на младите во рамки на 

нивната секојдневна работа со училиштата и институциите. Преку мрежата „Млади во 

криза“ МОФ изработи конкретни препораки за институциите кои ги застапуваше преку 

состаноци и директни средби со нив, а преку членство во работни групи и директен контакт 

со институциите МОФ се трудеше да ги унапреди политиките за млади. 

РадиоМОФ преку своите видео и аудио проекти беше еден од главните извори на 

информации за младите, а овој период – преку клубот за млади новинари се градеа 

капацитети на 15тина млади менторирани од новинари и експерти. Дополнително, тимот 

на РадиоМОФ ги креираше „Инстант-вести“ како краток информатор за актуелните 

случувања за младите. 

МОФ работеше во партнерство со повеќе организации, како: ЗМАИ, РЕАКТОР, ХЕРА, 

Психотерапика, Еквалис, Хелсиншки комитет за човекови права на Македонија, Сојуз на 

Извидници на Македонија, ЦИД Куманово, Националниот младински совет на Македонија, 

МКЦ Битола, Легал Тинк, АРНО и Младински Сојуз - Крушево, а со поддршка на Фондација 

Отворено општество Македонија, Македонски центар за граѓанско образование, National 

Endowment for Democracy, Фондацијата за демократија на Вестминстер, УСАИД, Делегација 

на Европската Унија, Europe House, Open Society Foundation, Американска Амбасада, 

UNICEF, Институт за комуникациски студии. 
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I.ДЕБАТНА ПРОГРАМА  

 

1.1 Дебатни клубови 

 

Во период од октомври до јули 2020/2021 година, во рамките на Дебатната програма беа 

активни вкупно 10 дебатни клубови наменети за средношколци во 7 градови низ државата: 

Скопје, Тетово, Велес, Струга, Кратово, Куманово и Битола. Во овој период секој дебатен 

клуб реализираше 14 предавања, од кои 8 во период од октомври до декември 2020, и 6 

во период од јануари до јули 2021.  

 

 

Учебна 2019/2020 Учебна 2020/2021 

Скопје 3 почетни клуба; 1 
напреден клуб 

Скопје 3 почетни клуба: 1 
напреден клуб 

Струга 1 почетен клуб Струга 1 почетен клуб 

Велес 1 почетен клуб Велес 1 почетен клуб 

Кратово 1 почетен клуб Кратово 1 почетен клуб 

Куманово 1 почетен клуб Куманово 1 почетен клуб 

Битола 1 почетен клуб Битола 1 почетен клуб 

Тетово 1 почетен клуб  

Дебатна програма во рамки на МОФ има за цел да им овозможи на младите простор преку 

кој ќе развиваат критичко размислување, правилно аргументирање, јавно говорење како и 

слободно изразување. За оваа цел, програмата одржува неделни предавања на теми 

поврзани со Дебатата, располага со сертифицирани тренери кои биле дел од дебатната 

програма минимум две години и превземаат улога на предавачи. Освен предавачите, во 

процесот се вклучени и асистенти кои им помагаат на тренерите за водење на клубови, а 

истовремено собираат искуство за да станат тренери и да водат индивидуално дебатен 

клуб. Предавањата се одвиваа на македонски, албански или англиски јазик. Темите што се 

предаваат на предавањата се дел од претходно уртврден годишен курикулум во склад со 

форматот World Schools Style. 

 

Дебатната програма е усогласена со учебната година на средношколците, со тоа што 

предавањата започнуваат од октомври до јануари додека трае првото пологодие, па од 

крајот на месец јануари до крајот на второто пологудие. 

 

 

 



4 | М л а д и н с к и  о б р а з о в е н  ф о р у м  2 0 2 0 - 2 0 2 1  
 

Во оваа временска рамка, беа реализирани предавања на следните теми: 

- Вовед во Дебата 

- Аргументација 

- Побивање 

- Тези и видови на тези  

- Формат и улога на говорници + POI/POC 

- Интерпретација на теза + модел 

- Товар на докажување 

- Градење случај на влада и опозиција + Модел 

- Јавно говорење и презентациски вештини 

- Логички грешки 

 

2. Онлајн предавања и обуки 

Во рамки на дебатната програма оваа година се одржаа повеќе изборни предавања, дел 

во соработка со Институтот за комуникациски студии, во рамки на кампањата Разбистри 

се’!, а останатите како дел од мастеркласовите за критичко размислување во рамки на 

проектот „Младински Пакети“. Оваа година предавачите од Дебатната програма исто така 

придонесоа кон одржување на изборни предавања поврзани со заштита на животната 

средина. 

 

2.1 „Шар Планина: Национален парк или национална мета?“, Ова предавање се одржа на 

23-ти март, во склоп на кампањата „Разбистри се“. На предавањето учесниците се запознаа 

со проблемите кои и се закануваат на Шар Планина и кризата што и оневозможува да стане 

најмладиот национален парк во Северна Македонија. 
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2.2 „Како да се спречи загадувањето од рудниците?“, Ова предавање се одржа на 18 –ти 

март, на кое предаваа двајца студенти од Природно Математичкиот Факултет. Повеќе од 

80 учесници се запознаа со потребата и бенефитите на рударството, нивните богатства и 

поволности, но и штетните ефекти кои ги има врз животната средина и како тие да се 

регулираат правилно. 

 
 

2.3 Мастеркласови: На 21-ви март се одржаа третиот и четвртиот мастерклас, дел од 

младинските пакети, каде се обработија две теми: критичко размислување и 

аргументирано изразување. На овие предавања учестуваа повеќе од 40 млади. На првото 

предавање, младите се запознаа со поимот критичко размислување, неговата употреба во 

секојдневниот живот особено за толкување на медиумски содржини. 

Во рамки на четвртиот мастерклас, учесниците се запознаа со поимот аргумент, 

историската реторика, употреба и значење како и аргументирано изразување. Се со цел да 

се доловат потребните алатки за една индивидуа да стане добар говорник. Овие мастер-

класови се дел од проектот Младинските пакети спроведуван од страна на Еквалис во 

соработка со МОФ, Хера и Психотерапика, а поддржани од страна на Фондација отворено 

општество.  

На 27-ми март се одржи и петтиот, односно последниот од мастеркласовите за критичко 

размислување, каде повеќе се зборуваше за практичната употреба на критичкото 

размислување и начини на аргументирање. 

 

2.4 Од страна на предавачкото тело на дебатната програма на МОФ, оваа година како 

припрема за Светското дебатно првенство се одржа и изборно предавање на тема 

„Климатска политика и дебатирање на тези за климатски промени“ преку кое дебатерите 

добија знаења за аргументација и насоки за истражување на тези за моменталните 

климатски политики. 
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2.5 Обука за компетитивна дебата, аргументирано изразување и јавно говорништво.  

Обуката беше создадена во соработка со ООУ „Кирил и Методиј“. Во оваа обука, 

наставничкиот кадар и учениците беа обучувани во области на дебатната програма, 

особено во практичните техники како критичкото размислување, јавното говорење, 

аргументацијата и побивање, кои значително го олеснуваат процесот на учење и 

совладување на материјал. Обуката имаше за цел да им посочи на наставниците како да 

сугестираат и развиваат дебати на часеви, а дебатерите како ефективно да се вклучат во 

нив. 

 

3. Тренинг за тренери  

Во период од 26-27ми септември 2020, триесетина млади од државата беа дел од 

Тренингот за Тренери во склоп на Дебатната програма на МОФ. Овие тренинзи имаат за 

цел да ги обучат младите ентузијасти за предавачи во дебатните средношколски клубови 

во МОФ. Како и секоја година, МОФ организира тренинг за тренери каде долгогодишни 

предавачи ги обучуваат поискусните дебатери како да педаваат теориска материја, како да 

користат практични вежби, ги запознаваат со техниките за ефективни предавања и ги со 

курикулумот на дебатната програма на МОФ. Овој тренинг го спроведуваа искусни тренери 

кои се долгогодишни членови на Дебатната програма, Ѓорѓи Димески и Соња Митиќ. 

 

 
 

Во склоп на дводневните обуки беа реализирани неколку предавања на кои учесниците се 

запознаа со годишниот курикулум и тематските целини што програмите ги нудат на своите 

членови. Ним исто така им беа пренесени и многубројните методолошки знаења, вештини 

и концепти за работа со млади средношколци од страна на нашите поискусни тренери. 

 

Дополнително, учесниците беа обучени и како да ги водат и менаџираат своите идни 

клубови во текот на годината, но беа запознаени и со различните виртуелни алатки и 

платформи со помош на кои би реализирале современи и интерактивни онлајн предавања. 

Па така, дел од целите на овие тренинзи беа и пренесување на конкретни методолошки 

знаења и вештини за онлајн работа со млади луѓе. Учесниците беа запознаени со сите 
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општи насоки, методи, техники, материјали, содржини и обврски за ефективно водење на 

клубовите. Тренингот ги запозна учесниците со методите на неформалното образование, 

одредени интерактивни пристапи во пренесување на знаења, вештини и креирање на 

предавања за млади. 

 

4. Дебатни турнири 

4.1 Национално дебатно првенство за почетници 

Националното дебатно првенство за почетници е компетативниот елемент на Дебатната 

програма. Традиционално, се организира кон крајот на првото полугодие, а оваа година се 

организираше во почетокот на второто полугодие, конкретно 12, 13 и 14 февруари. Поради 

ситуацијата со пандемијата и позитивното искуство од користење на виртуелни алатки, 

оваа година првенството се одвиваше на две платформи Discord и Mixidea. Mixidea се 

користеше за одвивање на дебатите во посебни виртуелни дебатни-простории со цел да се 

задржи компетативниот дух на дебатерите, а Discord платформата им овозможи на 

дебатерите да се дружат и да комуницираат меѓу себе во текот на целиот турнир.  

 
 

На првенството учествуваа 38 дебатери од Скопје, Велес, Тетово, Кратово, Куманово, Струга 

и Битола. Со овој турнир за почетници, дебатерите се стекнуваат со нивното прво искуство 

од компетативниот елемент на дебата, каде ги користат стекнатите знаења од предавањата 

во учебната година. Турнирот се одржа на македонски јазик, во дебатниот формат World 

School’s. 
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На првенството имаше четири прелиминарни рунди, полуфинале и финале. Учесниците 

дебатираа на три тези, една дадена однапред за подготовка и две импромпту тези, за кои 

беа дадени 45 минути за спремање пред почетокот на рундата.  

Главната теза на првенството гласеше „Во места со високи нивоа на криминал, ОДВД е 

оправдано поединци своеволно до спроведуваат правда (на пример Бетмен)“, додека 

двете импромпту тези гласеа „ОД, како матурант во 2021, би ја бојкотирал наставата“, 

дебатирана во четвртата рунда и „ОД претпочита свет во кој луѓето не стапуваат во 

романтични врски пред да наполнат 18 години“, која ја дебатираа нашите полуфиналисти. 

 
 

Победници на ова Онлајн национално дебатно првенство за почетници 2021 беа 

дебатерките од тимот Нинџа желки, составен од Јана Кокиноска и Ева Цветкова. Второто 

место го зазема тимот DB8, претставен од Ева Ставрева, Бранислав Максимовски, Миа 

Мојсовска. На првенството исто така се прогласија и најдобрите говорници кои беа: на 

третото место Карла Станков, на второто Лука Кадриќ и првото место го зазема Леонардо 

Змајшек.  

 

4.2 Национално дебатно првенство  

 

Националното дебатно првенство е вториот комептитивен турнир на Дебатната програма 

на МОФ. Овогодишното Национално дебатно првенство се одржа од 23-ти до 25-ти април. 

Исто како и турнирот за почетници и овој турнир се оджа виртуално на двете платформи. 
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На овој турнир учествуваа повеќе од 40 дебатери од градови низ држава во кои има 

дебатни клубови.  

Главната теза на првенството гласеше „THW lift all COVID-related patents“ (such as, but not 

limited to, ones relating to vaccines, treatments, and technologies). Дебатерите имаа и две 

прелиминарни рунди на кои се дебатираше на импромпту теза, што значи дека тие имаа 

40 минути да припремат случај и аргументи за тезата .Двете импромпту тези гласеа „Тhis 

House supports the shaming of individuals as a tactic for social movements to catalyse change 

(e.g. shaming individuals for not taking environementally sustainable actions, shaming 

individuals for violating lockdown/quarantine policies)“ и „This house regrets the decline of 

the tightly integrated family“, дебатирани во третата и четвртата прелиминарна рунда. 

 

Најдобрите четири тимови продолжија и во полуфиналето каде дебатираа на тезата „This 

House would choose the job they are passionate about“. Во финалето продолжија тимовите 

„Оревите“ и „The Bait“ кои извонредно дебатираа на главната теза на турнирот. По големо 

размислување од панелот на судии, го добивме победникот на Националното дебатно 

првенство 2021, „Оревите“, составен од Леонардо Змајшек, Лука Кадриќ и Митко 

Неданоски. Второто место го земаа дебатерите на „The Bait“, составен од Анастасија Саша 

Тофоска, Марко Ингилизов и Георгина Петреска.Додатно, на првенството ги добивме и 

петте најдобри говорници кои ќе ја имаат можноста да одат на Светското првенство во 

дебатниот формат „World Schools“ организиран во Макао, Кина. Најдобрите пет говорници 

се: Леонид Сајков, Георгина Петреска, Љубен Атов, Фросина Кекеновска, Карла Станков. 
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5. Учество на Дебатната програма на меѓународни настани 

5.1 Светско дебатно првенство  

Во периодот од 25ти јули до 5ти август 2021 ќе се одржува Светско дебатно првенство во 

Макао, Кина. Поради ситуацијата со пандемијата и овој турнир беше виртуелен. Од 

Националното дебатно првенство, најдобрите пет говорници имаа можност да ја 

претставуваат Северна Македонија и МОФ на еден од позначајните турнири во дебата за 

средношколци. Најдобрите говорници Леонид Сајков, Георгина Петреска, Љубен Атов, 

Фросина Кекеновска, Карла Станков, се бореа за титулата Најдобар дебатен првак во 

средношколска дебата. Некои од тезите на кои дебатираа беа: „This House regrets the 

commercialisation of space“, „This House believes that the African Union should attempt to 

contain growing Gulf* influence in the horn of Africa.„“Тhis House prefers leaderless social justice 

movements.This House believes that developing countries should prioritise import substitution 

industrialisation over export oriented industrialisation.“ 

Тимот на МОФ беше прогласен за најдобар тим од новите држави  кои за прв пат 

дебатираат на Светското Дебатно Првенство во овој формат. 

 

5.2 Меѓународен Онлајн Дебатен Камп 4-6 декември 2020 

Меѓународниот Онлајн Дебатен Камп се реализираше од 4-ти до 6-ти декември, а беше 

спроведен на платформата „Дискорд“. Вклучи повеќе од 70 дебатери од Северна 

Македонија, Србија, Косово, Албанија, Романија, Словенија и Словачка, како и неколку 

искусни дебатни тренери од Словенија, Летонија и Северна Македонија. 
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Дебатната академија се задржа на три теми кои беа креирани да одговараат на знаeњата 

на почетниците во светот на компетитивната дебата, како и на искусните дебатери. На 

Академијата, почетниците имаа можност да се запознаат со основите на компетитивната 

дебата. Напредните дебатери добија увид во посложените концепти на дебатата од 

натпреварувачки карактер, како анализирање на теза и пронаоѓање на доказ, а 

најискусните ја изучуваа познатата Британска парламентарна дебата. 

 

 

 

Покрај продлабочување на своите дебатни знаења, учесниците на Академијата имаа 

можност и да слушнат неколку отворени изборни предавања на теми од областите: 

технологија, вештачка интелигенција и нивниот импакт во реалниот свет, како и сите 

полемики кои произлегуваат од овие технолошки пронајдоци. 
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6. Дебата под маски  

 

Во текот на второто полугодие на учебната 2020/2021, тимот на дебатната програма ги 

креирашњ дебатните видеа насловени: Дебата под маски. 

Дебатната програма на МОФ подготви три видеа кои  презентираат кратки дебати на три 

различни тези. Во видеата е презентирано како правилно се креираат аргументите на секоја 

страна од дебатата, презентирани од нашите искусни дебатери. Активноста е финансирана 

од Европската унија преку IDEA NL и МОФ во рамки на „Иднината на Европа“ дебатите. 
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II.УЧИМЕ ПРАВО 
1.Учиме право клубови 
 
Во рамките на програмата Учиме право во периодот октомври 2020 – јули 2021 година 
функционираа вкупно 12 клубови за средношколци во 6 градови низ Македонија, од кои 
10 клубови спроведуваа активности од почетната годишна програма и 2 клубови 
спроведуваа активности од напредната годишна програма. 
 
Подолу е распоредот на клубови: 
 

Учиме право клубови 2020/21 

Скопје: 4 почетни клубови 

Тетово: 2 почетни клубови 

Битола: 1 почетен клуб, 

Велес: 1 почетен клуб 

Куманово: 1 почетен клуб,  

Струга: 1 почетен клуб 

Тетово, Скопје, Велес: 1 напреден клуб 

Куманово, Битола, Струга: 1 напреден клуб 

 
Секој од клубовите остварува средби на неделно ниво, согласно годишната програма и 
план за предавање на лекциите, креирани и утврдени од страна на телото на предавачи. 
Предавањата во клубовите се одвиваат на македонски и албански јазик. Годишната 
програма беше реализирана преку онлајн Зум, Тимс и Скајп средби, а за прв пат 
направивме спојување на повеќе клубови од различни градови за реализирање на 
годишната програма во напреден клуб.  
 
Во почетните Учиме право клубови беа одржани предавања на следниве теми: 
 

 Право, морал, обичај;  

 Демократија, нејзините видови и облици на владеење; 

 Слобода на изразување и слобода на медиуми;  

 Говор на омраза (вклучително и на интернет); 

 Криминал од омраза; 

 Законодавна власт (Собрание на Република Македонија);  

 Извршна власт (Влада на Република Северна Македонија и Претседател на Република 
Северна Македонија);  

 Судска власт (основен, Апелационен, Врховен + Управен и Виш Управен суд);  

 Устав и Уставен суд;  

 Oсновни човекови и граѓански права и слободи; 

 Право на еднаквост и заштита од дискриминација: 

 Народен правобранител и државно правобранителство; 

 Право на приватност и заштита на лични податоци; 

 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер; 

 Избори и право на глас; 
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 Поим за казнено право и кривично дело; 

 Предистражна и истражна постапка, главна расправа; 

 Вовед во граѓанско право, семејно и наследно право; 

 Договори, надомест на штета, граѓанска постапка, право на работа. 
 
 
Покрај почетните клубови, во периодот октомври 2020 – јуни 2021 функционираа 2 
напредни клубови за оние кои веќе ја поминале почетната програма во Учиме право 
клубовите на МОФ. Имајќи ја предвид здравствената криза кај нас и можноста да се 
спроведува годишната програма преку онлајн форма, за прв пат направивме спојување на 
членови од повеќе градови во две напредни клубови. Во овој период, со предвидениот 
курикулум за оваа учебна година беа опфатени следниве теми и области: 
 

 Што претставуваат меѓународното право и меѓународните односи?;  

 Субјекти на меѓународното право;  

 Меѓународни документи за уредување на правата на човекот и граѓанинот Универзалната 
декларација за правата на човекот,Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, 
Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права; 

 Меѓународен договор;  

 Санкции на меѓународното право;  

 Европска Унија – заеднички белези, бранови на проширување, основачки договори, 
основачки договори; 

 Европска Унија – институции и тела, патот на Република Северна Македонија кон ЕУ; 

 НАТО; 

 Совет на Европа; 

 Арапска лига, Африканска унија, БРИКС; 

 Организација на Обединетите Нации – Друштво на народите & Историјат; 

 Организација на Обединетите Нации – Органи и надлежности; 

 Анализа на случаи при ООН; 

 ОБСЕ; 

 Анализа на меѓудржавни конфликти; 

 Вовед во меѓународното судство; 

 Организација на Обединетите Нации (ОН); 

 Европска Конвенција за човекови права; 

 Европски суд за човекови права; 

 Анализа на пресуда на Европскиот суд за човекови права. 
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2. Посети на институции 
 
2.1. Посета на Министерството за животна средина и просторно планирање 

На ден 05.10.2020, членови на Учиме право клубот на МОФ имаа можност да присуствуваат 

на онлјан посета на државна институција и виртуелно да се сретнат со претставници на 

Министерството за животна средина и просторно планирање и да разговараат со нив за 

надлежностите на Министерството. Учесниците активно се вклучија во дискусија и 

поставуваа прашања поврзани со аерозагадувањето во претстојната грејна сезона, 

дилемите поврзани со отпадот, рециклирањето, екологијата во гратските подрачја, но и за 

заштитата на природните богатства и заштитата на езерата на нашата джава. 

 
 

2.2.Посета на Агенацијата за млади и спорт: 
На 21ви октомври за членовите од Учиме право клубовите во Скопје беше организирана 

студиска посета на Агенцијата за млади и спорт. Десетина средношколци имаа можност 

одблизу да се запознаат со работата и процесите кои ги води Агенцијата за млади и спорт, 

можностите кои им се нудат на младите, како и за идните активности кои ќе ги спроведува 

оваа институција. 
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2.3. Посета на Министерството за Правда по повод Меѓународниот ден на човековите 

права:  

На 10-ти декември, по повод Меѓународниот ден на човековите права организиравме 

виртуелна посета на Министерството за правда. 

60-тина средношколци од целата држава членови од Учиме право клубовите се запознаа 

со работата и надлежностите на оваа институција, концептот на владеењето на правото и 

правната држава. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4. Посета на канцеларијата на Народниот правобранител во Тетово: 

Членовите на почетниот клуб од програмата „Учиме право“ на 18 март ја посетија 

канцеларијата на Народниот правобранител во Тетово. Тие имаа шанса да се запознаат 

директно со работата на Народниот правобранител како институција за заштита и 

промоција на човековите права и слободи. Дополнително, надлежностите на народното 

правобранителство беа презентирани преку актуелните случаи на дискриминација, но и 

државните процеси како изборите и пописот. Институцијата веќе петта година по ред е 

отворена за младите и членовите на Младинскиот образовен форум.  
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2.5. Посета на Собранието на Република Северна Македонија: 
 
50-тина средношколци од цела држава, членови на клубот Учиме право, на 23-ти декември 
2020 година, учествуваа на виртуелна посета на Собранието на Република Северна 
Македонија. За време на посетата учениците имаа можност да ги видат просториите на 
нашето Собрание, местото каде се собираат пратениците, средбите со претставници од 
други земји, состаноците со групата на пратеници и друго. Дополнително, на посетата 
нашите членови имаа можност да се информираат за надлежностите на Собранието, 
неговата секојдневна работа, но и да дискутираат и прашуваат за информации кои им се од 
интерес на младите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. Посета на Општина Струга: 
 
На 15.02.2021 членовите на Учиме право клубот во Струга присуствуваа на виртуелна 
средба со градоначалникот на Општина Струга Рамис Мерко. Членовите имаа можност да 
го надополнат своето знаење за лекцијата „Локална самоуправа“ и од прва рака да се 
запознаат со  секојдневната работа на оваа институција. 
Средношколците од Струга ги поставуваа своите прашања и имаа можност да разговараат 
директно со градоначалникот за темите кои директно ги засегаат. 
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3. Симулации на судење 
3.1. Симулација на судење – Учиме право Струга: 
 
На ден 05.06.2021 година, на платформата Zoom, Почетниот Учиме Право Клуб од Струга 
одржа виртуелна симулација на главна расправа од кривична постапка за случајот насловен 
како „Голем одмор“ од областа на малолетничката деликвенција, за сторено кривично 
дело против јавниот ред, кривично дело “Насилство” по член 386 ст.2 од Кривичниот 
Законик на Република Северна Македонија.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 | М л а д и н с к и  о б р а з о в е н  ф о р у м  2 0 2 0 - 2 0 2 1  
 

3.2. Симулација на судење – Учиме право Тетово: 
Учесниците обрнаа внимание на процесот на 

декриминализација на клеветата и навредата, а 

полномошниците имаа можност самостојно да ги 

подготват завршните зборови.  Во текот на доказната 

постапка, освен претрес на материјалните докази, се 

вршеше распит на странки и презентирање на наод на 

вештак по невропсихијатрија. Беа акцентирани 

правилата на директно, вкрстено и дополнително 

испрашување и правото на приговор. На крајот судија 

поединец, самостојно донесе одлука, со која се отфрли 

туженото барање како неосновано и се потврди отсуство 

на одговорност кај новинарот Виктор Слободни. 

 

 

 

3.3. Симулација на судење – Учиме право Скопје: 
На 16.06.2021, членовите на почетните клубови од Скопје успешно ја завршија учебната 
„Учиме право“ година. На завршниот настан тие одржаа симулација на судење на случај по 
кривична постапка каде студентка која е зависник од кокаин, обвинителството ја гони 
поради сомнение дека истата покрај тоа што консумира, таа и препродава кокаин на други 
лица. Лицето се гони за сторено кривично дело по член 215 став 1 од КЗ. За прв пат, 
годинава учесници на симулацијата имаа можност да бидат и предавачите кои ги водеа 
клубовите.Симулацијата се одржа во просториите на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ 
во Скопје.  
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4. Евроквизија 
 
Во периодот од 1 Декември до 31 Март МОФ заедно со Europe House со поддршка од 

Европската Унија го спроведе квизот за средношколци „ЕвроКвизија“.  Овој проект имаше 

за цел да го зголеми интересот и знаењето на малдите за Европската унија, нејзиното 

функционирање, како и институциите кои се дел од унијата и што тие работат. Во 

полуфиналето се натпреваруваа 49 средношколци од целата држава и одговараа на 20 

прашања. Најдобрите 20 финалисти потоа имаа можност да го одмерат своето знаење во 

финалето на кое тие беа присутни виртуелно, додека пак тимот на МОФ го спроведе 

настанот во Europe House заедно со евро амбасадорот Дејвид Гир. Тројцата победници 

освоија награди кои им беа врачени од страна на Евроамбасадорот на дополнителна 

средба каде тие можеа да се сретнат со него во живо и да разговараат за разни теми 

поврзани со Европската унија.  

 

 

 
 
5. Доделување на сертификати 
На 25.07.2021, членовите на Учиме право клубот им беа  доделени сертификати за успешно 
завршената учебна година. На самиот настан на доделување на сертификатите помеѓу 
тимот и членовите се разговараше за начинот како може да се подобри програмата и 
програмските активности. 
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6.Советодавен сервис за права на млади: 

Во периодот од октомври 2020 до јули 2021 година преку информативната и едукативната 

платформа сервис млади, одговорени се 26 младински прашања и дилеми, на кои им се 

дава правно решение за како истите можат да бидат решени. Исто така, за читателите на 

платформата беа објавени 13 колумни од експерти и младински активисти.  

Преку напишаните колумни читателите имаа можност да се запознаваат со формите на 

граѓанскиот активизам, правата и обврските на средношколците и студентите, пристапот до 

квалитетно образование, слободата на изразување, младинското учество и други теми кои 

што се од младински интерес.  

Од пристигнатите прашања, дилеми и проблеми, поголемиот дел од нив се однесува на 

средношколските и студентските права и можности, корупција во високото образование, 

младинските можности од законот за младинско учество и младински политики и форми 

на младинско организирање. 
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7.Младински Претприемачки Вештини 

Овој проект има за цел да цел да ја подобри положбата на младите во општеството и да 

ги направи активни граѓани, додека се бори против една од клучните причини за 

иселување на младите - невработеноста.  

Проектот ја пополни празнината што ја остава формалното образование за практични 

вештини и применливо знаење и ги анализира ефектите од тековните мерки за 

намалување на невработеноста за да придонесе за подобри образовни политики на ниво 

на училиште. Во таа насока, со помош на експерт од областа на претприемништвото беше 

изработен курикулум кој беше консултиран на три нивоа и тоа: со стопанските комори на 

САД и Македонија, со Општините и со Училиштата. Тие имаа можност да дадат свое 

мислење и забелешки за на крајот да се изработи програма која најмногу соодветствува на 

моменталните потреби на средношколците.  

Беа отворени три клубови за претприемништво во кои членуваа околу 45 средношколци од 

градовите Штип, Охрид и Гостивар. Членовите имаа можност да ги обработат најважните 

аспекти од претприемништвото преку 10 предавања кои беа одржани од врвни експерти 

од нашата држава. Покрај овие предавања младите имаа можност да присуствуваат и на 

дополнителни 4 отворени предавања каде како домашни експерти се најдоа Анита 

Кирковска, Софија Богева, додека пак Американски експерти беа Белино Хоџа, Харвард 

алумни и вработен во банката Мерил Линч и професорката Ирена Воденска која е шеф на 

катедрата за финансии на Бостонскиот Универзитет. НА овие отворени предавања беа 

вклучени над 150 средношколци од целата држава.  

Членовите на клубовите, но и останатите средношколци од нашата држава имаа можност 

да се натпреваруваат преку изработка на бизнис план, кој беше оценуван на натпреварот 

за најдобар бизнис план од страна на жири комисијата составена од Олга Рајчиќ, Горјан 
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Јовановски и Виктор Стојковски. Победниците освоиа вредносни ваучери со кои можат да 

купат производи за техника и да продолжат со остварување на својот бизнис план. Овој 

натпревар беше поддржан и од Фондот за иновации и технолошки развој и директорот се 

обрати до натпреварувачите поздравувајки ги за нивните идеи, како и со информации како 

можат да добијат дополнителна поддршка од Фондот.  

Во овој проект е предвидена и практична настава за најактивните членови од клубовите, 

каде преку менторство во локален бизнис ќе добијат можност да ги применат здобиените 

вештни, но и уште повеќе да се надоградат.  
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III.МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ 
 

Во рамките на програмата Младински активизам, во периодот oктомври 2020 година – мај 
2021 година, функционираа: еден новинарски клуб, 2 клуба Артивизам и 10 клубови за 
демократско учество. 
 

1. Повик за нови членови во клубовите Артивизам 
 
Во текот на месец октомври и првата половина на месец ноември 2020 година, се одржа 
онлајн медиумска кампања за промоција на програмите преку повици и дизајни на веб-
страницата на МОФ и Радио МОФ и социјалните медиуми на организацијата. Во рамки на 
кампањата, со свои изјави и видувања на клубовите Артивизам, учество земаа членови кои 
ги посетувале клубовите. 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2.Тренинг за предавачи во клубовите Артивизам 
 
На 3-ти и 4-ти октомври 2020 година, на платформата за видеокомуникација ZOOM, се 
одржа Тренинг за тренери, на кој присуствуваа идните предавачи и асистент-предавачи во 
клубовите Артивизам. Примарниот фокус на овој тренинг беше пренесување на конкретни 
методолошки знаења и вештини за работа со млади луѓе. Учесниците беа запознаени со 
сите општи насоки, методи, техники, материјали, содржини и обврски за ефективно водење 
на клубовите Артивизам. Тренингот ги запозна учесниците со методите на неформалното 
образование, одредени интерактивни пристапи во пренесување на знаења, вештини и 
креирање на предавања за млади. Учесниците на овој тренинг за тренери - дополнително 
се запознаа со алатки, игри и методи за зголемена онлајн интеракција и начини за 
ефективно предавање на содржините.  
 
3. Ревизија на прирачник „Артивизам“ 

Во текот на месеците август и септември 2020 година, прирачникот „Артивизам“ беше 
ревидиран и беа направени измени во курикулумот за тековната година со цел подобро 
исполнување на потребите на учесниците на клубовите. Дел од областите кои беа вклучени 
како новитет во програмата се: демократија, младински организации и структури и 
институции за млади. 

https://www.facebook.com/MOFedu/posts/10158825674755960
https://www.instagram.com/p/CG7nBrCLpn3/
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4. Клубови Артивизам 
 
Клубовите, во периодот октомври 2020 – мај 2021 година работат на темите од прирачникот 
„Артивизам“, кој опфаќа предавања за: „Слобода на изразување“, „Креативен активизам“, 
„Демократија“, „Младински организации и структури“, „Стереотипи, предрасуди и 
дискриминација“, „Граѓански активизам“, „Институции и политики за млади“,„Сајбер 
булинг“, „Онлајн кампања“, како и алатките: изработка на стенсили, фанзини и стикери. 
 
4.1 Артивизам клуб 1  
 

Во период ноември 2020 година – мај 2021 година, клубот Артивизам 1 броеше 15 активни 

членови. Клубот е предводен од предавачите Леон Шумански и Михаела Тодевска, а 

предавањата се одржуваат секоја сабота во 12:00 часот. До крајот на мај 2021 година, 

клубот одржа 14 средби и опфати предавања од областите: демократија, човекови права, 

стереотипи, предрасуди и дискриминација, младински организации и структури, креативен 

и онлајн активизам.   
 
 



4.2 Артивизам клуб 2  
 
Клубот Артивизам 2 до крајот на мај 2021 година исто така одржа 14 предавања од 

областа на: демократија, човекови права, стереотипи, предрасуди и дискриминација, 

младински организации и структури, креативен и онлајн активизам. Предавачи во 

клубот се Ивона Марковска и Христијан Петровски, а клубот брои 10 активни членови. 

Предавањата на клубот се одржуваа на платформата за видео комуникација ZOOM 

секоја сабота во 16:00 часот. 
 
 
5. Клубови за демократско учество 
 
Во рамки на проектот „Зајакнување на демократските компетенции кај младите“ од 

октомври 2020 до март 2021 година, функционира 10 клубови за демократско учество, 

од кои 7 на македонски јазик и 3 на албански јазик, во 9 училишта во 6 града во Северна 

Македонија: Скопје (СУГС „Зеф Љуш Марку“, СУГС „Партенија Зографски“ и СУГС 

„Никола Карев“), Тетово (ССОУ „Моша Пијаде“), Свети Николе (СОУ „Кочо Рацин“), 

Крушево (СОУ „Наум Наумовски Борче“), Струга (СОУ „Др. Ибрахим Темо“ и СОУ „Нико 

Нестор“) и Битола (СОУ „Таки Даскало“). 
 
Целта на проектот беше потткнување на граѓанското учество на младите луѓе примарно 

наспроти институциите како и зајакнување на нивните демократски компентеции и 

капацитети. 

Клубовите имаа неделни средби каде што се одржaa 10 предавања по однапред 

утврден курикулум во следните области: демократија и човекови права; младински 

организации и структури; институции и политики за млади; активизам и учество; и 

застапување и делување. 

По завршување на предавањата, младите заедно со своите ментори работеа на 

разработка на идеи за младински акции и иницијативи за подобрување на условите во 

рамки на училиштето и заедницата. 

 

5.1 Младински иницијативи на Клубовите за демократско учество 

 

5.1.1 Младинска акција „Кулирај, рециклирај“ на Клубот за демократско учество во 

СОУ „Др. Ибрахим Темо“ и СОУ „Нико Нестор” 

По завршувањето на предавањата, учениците од клубот за демократско учество на 

македонски јазик од СОУ „Др. Ибрахим Темо“и СОУ „Нико Нестор” работеа на 

младинската акција „Кулирај, рециклирај“. Во рамки на акцијата, учениците успеаја да 

остварат соработка со компанијата Пакомак и успешно да застапуваат за добивање на 

донација на контејнери за селектирање на отпад. Понатаму, беа поставени 

информативни табли во рамки на дворот на двете училишта и беа донесени правилници 

за еколошка одржливост во двете училишта. 
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5.1.2 Младински акции на Клубовите за демократско учество во РЦСОО „Моша 

Пијаде“ 

Во рамки на младинската акција на учениците од Клубот за демократско учество на 

македонски јазик во РЦСОО „Моша Пијаде“ беа осмислени, снимени и објавени 5 видеа 

за промоција на смеровите кои ги нуди училиштето. Видеата беа преведени на 

македонски и албански јазик и споделени на официјалните портали на училишниот 

центар. 

Дополнително, клубот за демократско учество на албански јазик работеше на 

младинска акција за поставување на фитнес зона во рамки на училиштето. Младите ги 

застапуваа своите барања пред Директорот на училиштето и училишниот одбор и ја 

добија нивната поддршка за контактирање на фирми. Во рамки на акцијата се 

комуницираше и се одржаа состаноци со неколку фирми од приватниот сектор.  

 

 

5.1.3 Младинска акција на Клубот за демократско учество во ДУЦОР „Партенија 

Зографски“ 

 

Учениците од клубот за демократско учество во ДУЦОР „Партенија Зографски“ работеше 

на две младински акции. Првата младинска акција беше насочена кон подобрување на 

недоволната собраќајна сигнализација на булеварот Александар Македонски и на 

улицата Благоја Стефковски кои се во непосредна близина на училиштето. Во рамки на 

акцијата беше изработено видео со статистики, сведоштва и пораки од самите ученици. 

Покрај ова, беше испратено и барање до Град Скопје за итно решавање на овој проблем 

кој е од исклучителна важност за глувите и наглувите ученици од ДУЦОР „Партенија 

Зографски“. Оваа акција наиде на позитивен одговор за решавање на проблемот од 

страна на институциите во наредниот период. 

Во рамки на втората младинска акција, учениците пристапија со барање до Јавното 

сообраќајно претпријатие (ЈСП) за добивање на бесплатни автобуски билети за 

учениците кои ја посетуваат наставата со физичко присуство. Исто така, во барањето 

беше наведено и барање за подобрување на односот на контролорите, 

непрофесионалноста и стигмата со која се соочуваат учениците. За жал, барањето за 

бесплатни ученички билети за учениците наиде на негативен одговор. 

 

5.1.4 Младинска акција на Клубот за демократско учество во СУГС „Зеф Љуш Марку“ 

Клубот за демократско учество во СУГС „Зеф Љуш Марку“ се насочи кон младинска 

акција за подобрување на книжниот фонд во училишната библиотека. Учениците 

изработија барања за донација на литература и стапија во контакт со повеќе книжари, 

издавачки куќи и билиотеки.  

Во рамки на акцијата, беше обезбедена поддршка од страна на НУБ „Св. Климент 

Охридски“ и издавачка куќа Темплум кои донираа повеќе од 100 книги на училишната 

библиотека. 
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6. Клуб за млади новинари  
 
6.1 Тренинг за млади новинари 
 
Од 30-ти октомври до 1-ви ноември 2020 година, на платформата за видео 
комуникација ZOOM, беше организиран тренинг за новинари за идните членови на 
новинарскиот клуб, кој имаше за цел да понуди теоретски и практични знаења за 
основните алатки, кои понатаму членовите ќе имаат можност да ги развиваат на 
неделните средби на клубот. 
Предавачи на тренингот беа Бојан Шашевски, Даниел Евросимоски, Јасмина Јакимова и 
Емилија Петреска- новинари во Радио МОФ, кои зборуваа за: медиумска писменост, 
вести, дезинформации, новинарски жанрови, како се изработува интервју, 
истражувачка сторија, видео прилог или аудио подкаст, како и практична примена на 
истите. 
 
6.2 Новинарски клуб 
 
Новинарскиот клуб започна со работа на почетокот на ноември 2020 година, а предавач 
беше Огнен Јанески. Огнен е искусен новинар, кој моментно работи во ТВ 24.  
Клубот имаше неделни средби, а броеше вкупно 7 членови. Младите членови на 
новинарскиот клуб работea на изработка на вести, анализи и истражувачки стории, 
аудио и видео содржини. Дополнително, членовите на клубот имаа можност да 
посетуваат и други медиуми. На 
крајот од февруари 2020 година, членовите беа во посета на ТВ 24, каде Огнен ги 
прошета низ медиумот, ги запозна со новинарите и техничкиот персонал на 
телевизијата и им објасни како работи медиумот. Клубот одржа 17 офлајн и онлајн 
предавања кои завршија во март 2020 година. Членовите на клубот изработија вкупно 
11 новинарски производи: шест анализи, едно видео, едно пишано интервју и три аудио 
интервјуа/подкасти. 
 
 
7. Студиска посета на медиуми  
 
Земајќи ги предвид здравствените мерки, студиската посета на медиумите беше 

извршена преку платформата за видео комуникација ZOOM. На 20 февруари 2021 

година, шеснаесет члена од Клубот за млади новинари имаа можност да се сретнат со 

докажани новинари од 4 различни медиуми и да научат за нивните секојдневни обврски 

и предизвици и да се запознаат со важноста на новинарската работа.  

 

Маја Раванска, уредник на списанието „Лице в лице“; Мите Кузевски, основач и 

продуцент на Види Вака; Јасмина Јакимова, уредник на Радио МОФ и Огнен Јанески, 

уредник и новинар на ТВ 24 ја раскажаа приказната за нивните медиуми, им објаснија 

на младите членови како работи секоја редакција и виртуелно ги покажаа своите 

канцеларии и студија. 
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8. Младински акции на клубовите Артивизам 
 
8.1 Видео: (Не)возможна младинска мисија 

 

Првата младинска акција на членовите на клубовите Артивизам беше изработка на 

видео. Во видеото, виртуелно и налик игра, претставени се два играчи кои тековно 

извршуваат „мисии“ преку кои се потенцираат разликите во начинот на живеење на 

младите луѓе кои живеат во рурална средина наспроти животот на младите во главниот 

град (Скопје).  

Преку реални примери, видеото пробува да ја покаже огромната разлика во 

пристапноста и брзината на извршување на активности кои се од суштинска важност за 

младите, независно дали станува збор за позајмување на книги од библиотека, посета 

на парк со урбана опрема во солидна состојба, функционален градски превоз или посета 

на кино/театарска претстава. 

Видеото беше поставено на YouTube каналот на МОФ (65 преглед), на Facebook страната 

на МОФ (повеќе од 5900 прегледи) и на Instagram страната на МОФ (265 прегледи). 

 

8.2. Вебинар: Пандемии: Први знаци 

за промените на животната средина 

кои следуваат 

На 14-ти декември 2020 година со 

почеток во 18:00 часот се одржа 

вебинарот „Пандемии: Први знаци за 

промените на животната средина кои 

следуваат“. На предавањето учествува 

30 млади. Предавањето го одржа Кирил 

Арсовски – Пржо, биолог и еколог, кој се занимава со истражувања на националниот 

биодиверзитет и урбаната екологија. Вебинарот ги потенцираше проблемите кои се 

закануваат на животната средина и беше насочен кон подигнување на свесноста кај 

младите за овој значаен сегмент од целокупното општество. По завршувањето на 

предавањето, учесниците имаа можност да фотографираат одредени загадени места, 

нечист воздух, загадени реки и слично. Од фотографиите беа изработени дизајни кои 

беа објавени на социјалните мрежи на МОФ. Дополнително, беше изработено и барање 

до општина Тетово за чистење смет од фреквентни јавни површини во општината. За 

жал, барањето не доби никаков одговор од страна на општината. 

 

https://mof.mk/video-nevozmozhna-mladinska-misija/
https://www.radiomof.mk/vebinar-pandemii-prvi-znaci-za-promenite-na-zhivotnata-sredina-koi-sleduvaat/
https://www.radiomof.mk/vebinar-pandemii-prvi-znaci-za-promenite-na-zhivotnata-sredina-koi-sleduvaat/
https://www.radiomof.mk/vebinar-pandemii-prvi-znaci-za-promenite-na-zhivotnata-sredina-koi-sleduvaat/
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Дизајните беа објавени на Facebook и Instagram профилите на МОФ и на www.mof.mk. 

 

8.3. Онлајн кампања „Рециклирај го твојот е-отпад“ 

Во текот на месец јануари 2021 година беа објавени дизајните од кампањата 
„Рециклирај го твојот е-отпад“ кои беа изработени од членовите на клубот Артивизам и 
менторот Панде Ефтимов.  
 

Во рамките на оваа акција беше вклучено мапирање на локации за рециклирање на 

електронски и електричен отпад, креирање прашалник за е-отпад и селекција и 

изработка на дизајни од резултатите добиени од прашалникот за електронски и 

електричен отпад кој беше споделуван во текот на месец декември 2020 година и собра 

околу 150 одговори од млади на возраст од 15 – 30 години. 

https://www.facebook.com/MOFedu/posts/10159063996280960
https://www.instagram.com/p/CKoJDx5rvbx/
https://mof.mk/onlajn-kampana-nesmegubre/
https://mof.mk/onlajn-kampana-retsikliraj-go-tvojot-e-otpad/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTdDgO_eS7Crd2J8eKfupOotHT2SIr9mmqvx22c0mkFxgDAA/viewform
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Целта на кампањата беше да се намали загадувањето на животната средина преку 

запознавање на граѓаните со соодветните пунктови за дислоцирање на е-отпадот од 

домаќинствата.  

Електричните и електронските апарати во својот состав содржат олово и други токсични 
елементи, кои имаат штетно влијание врз здравјето на човекот, но предизвикуваат и 
загадување на почвата, и водата. Со рециклирањето се намалува негативното влијание 
врз животната средина и еколошките ризици. Дизајните од кампањата беа објавени на 
социјалните мрежи на МОФ. 

  

8.4. Креирање на eco – journal 

Четвртата акција на членовите на Артивизам клубовите 

беше изработка на Еcо - journal од 30 страници кој 

содржи: страница со еко-симболи и објаснување на 

еколошки поими, страници резервирани за месеците 

(каде што со лепење на стикери младите ќе си 

одбележуваат што еко (не)направиле денес), страници за 

компост, страници резервирани за негување на вашите 

растенија, дванесетмесечен дневник, еко прашања и 

goals за тоа што сакаат во иднина да направат (да почнат 

со компостирање, да користат помалку хартија, да не 

користат автомобил толку често). Целта позади 

изработката на истиот е зголемување на свесноста за 

екологијата и активирање на младите за промени во 

глобалната еколошка свест. 

Дизајните беа изработени од страна на членовите на клубовите со поддршка на 

менторот Панде Ефтимов. 

 

Дневникот е објавен 20-ти февруари на ISSUU профилот на МОФ, на www.mof.mk, на 

Facebook профилот на МОФ и на Instagram профилот на МОФ. 

https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/________-_____________-_________?fbclid=IwAR3DuLDBX1eyud6onE6emD0RzGaPp2DhUGoEiOlf-upT1Os1k4e12W3ADHg
https://mof.mk/eko-dnevnik/
https://www.facebook.com/MOFedu/posts/10159132200075960
https://www.instagram.com/p/CLtiZ1DrLZX/
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8.5. Онлајн кампања „Силеџиство во твоето училиште“ 

Во рамките на Проектот за младинско изразување, членовите на клубовите Артивиам 

изготвија онлајн кампања за силеџиство во средните училишта. Кампањата се одвиваше 

во неколку чекори. Прво, преку отворен прашалник беа добиени информации, 

податоци и статистики поврзани со силеџиството и намалување на говорот на омраза 

помеѓу средношколците. Прашалникот доби вкупно 133 одговори од средношколци од 

различни средни училишта во државата. Главната констатација беше дека моментално 

врсничкото насилство е застапено во голема мера во училиштата и дека е проблем на 

кој треба да се обрне повеќе внимание и да се работи на решавање на истиот.  Во 

вториот чекор младите членови на клубовите со менторството на Панде Ефтимов 

изработија дизајни според добиените одговори. 

Финално, преку онлајн промоција на социјални мрежи беа објавени статистиките и 

заклучоците од прашалникот во форма на дизајни. Целта на оваа кампања беше да се 

подигне нивото на свесност и одговорност околу овие прашања. 
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8.6. Инфо QR Kод 

 

Членовите на клубовите Артивизам изработија кампања за потенцирање и афирмирање 

на клучните аспекти на слободата на 

изразување и говорот на омраза во целина. 

Кампањата беше реализирана преку 

изработка на дванаесет различни QR кодови. 

Дизајните беа насочени кон најбитните 

младински прашања и водат кон резултати 

од истражувањето „Младинско статус кво – 

10 години стагнација: Истражување за 

младинскиот социјален капитал“. 

Различните дизајни беа јавно поставени од 

страна на младите активисти во четири 

градови во нашата држава – Скопје, Тетово, Куманово и Прилеп. 

  

9. Конференција за социјален активизам 

– Engage 2021 

 
Јубилејното десетто издание на ENGAGE - 
Конференција за социјален активизам се 
оддржа на 29 мај 2021 година, во Музејот 
на современа уметност во Скопје. На 
овогодинешното издание, домашни и 
странски активисти споделија знаења и 
искуства на теми поврзани со: активизам, 
социјална промена, слобода на говор, 

животна средина, технологија и медицина. 
 
На конференцијата, публиката имаше можност да ги слушне говорите на 10 

меѓународни и домашни активисти меѓу кои: Гитањали Рао, иноваторка и научник од 

САД која зборуваше за користењето на технологијата за решавање на светските 

проблеми; DJ Switch, активистка и диџејка од Нигерија, која ја раскажа нејзината 

перспектива и лична приказна за учеството на протестите во Нигерија; Вандита 

Морарка, квир активистка и адвокат за човекови права од Индија, која зборуваше за 

проблемите на заедниците и малцинствата за време на пандемијата; Јигит Гоктуг 

Торун, активист од Турција, кој зборуваше за студентските протести во Турција; Борче 

Стаменов од иницијатива „Донирај компјутер“ раскажа за развојот на 

иницијативата; Александра Манолчева и Дина Дамјановиќ од платформата Ways2Help 

зборуваа за користењето на платформата кон позитивни промени“; Стефан Алексиќ, 

активист и ко-основач на мобилната еко-апликација „Challenger“ раскажа за идејата 
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позади апликацијата и нејзината примена и бенефит кон средината; Петар Антевски, 

продуцент и претседател на Здружението за афирмација на театарската уметност 

„Пресврт“ зборуваше за алтернативното финансирање на вонинституционалната 

театарска продукција и поддршката од публиката; Денис Јанкуловски Космонаутко, 

активист и медицински техничар ја раскажа приказната зад позитивниот дух кој го 

задржа за време на пандемијата во комуникацијата со пациентите и Влад Илич, актер и 

комичар кој живее во Велика Британија се погрижи за кратко комично интермецо и 

зборуваше за предизвиците на актерите во странство. 

 

Модератори на настанот беа Наталија Теодосиева и Дамјан Цветановски од Импров 

групата Настап. Конференцијата започна со регистрација во 12:00 часот, а последниот 

говор заврши во 17:00 часот. Околу 80 посетители го посетија овогодинешното издание 

на ENGAGE. Конференцијата беше организирана со строго почитување на мерките за 

заштита од Ковид-19. 

 

9.1. ENGAGE Youth 1 

 

На 30-ти март 2021 година, првиот ENGAGE Youth се одржа на платформата за видео 

комуникација ZOOM. Со 5 говорници и културно интермецо, првата конференција 

обезбеди едукација, интеракција и инспирација за младите луѓе, групи и организации 

чија цел е да го подобрат општеството во кое живееме. Публиката имаше шанса да се 

сретне и да ги слушне: 

 Бленди Ходаи, водач на Сојузот на средношколци | Тема: „Средношколскиот сојуз и 

битката на средношколците во време на пандемија“ 

 Ивана Маркоска – Ике, илустраторка и активистка | Тема: „Празниците се за 

подарување: несебичниот активистички потег на Ике“ 

 Eлена Савеска, активистка | Тема: „Мисли малце: Разбивање на стакленото ѕвоно под 

кое се кријат конзервативноста и патријахатот“ 

 Бојан Ристовски, Андријана Серафимовска и Теодора Трајковска, активисти во САНО | 

Тема: „Како емпатијата може да биде водечка сила за активизам и волонтерство“ 

 Тимот кој ја изработи Walkiie app | Тема: „Walkiie - Совршен спој на волонтерство и 

мобилност“ 

 Горазд Китановски (Kenny The Heartist), слем-поет | Културно интермецо 

 

Околу 90 луѓе ја следеа конференцијата преку Интернет, а повеќе од 2.000 ја погледнаа 

снимката достапна на Фејсбук страницата на Радио МОФ. 
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9.2. ENGAGE Youth 2 
 
Втората младинска конференција се одржа на 27-ми април на платформата за видео 

комуникација ZOOM. Шест млади активисти споделија знаења и искуства за теми 

поврзани со граѓанскиот ангажман, активизам во јавниот простор, иновации и 

образование, слобода на говор и култура во нивните локални заедници. 

 Орхан Багашов, млад иноватор | Тема: Бионичка рака - фантазија преточена во дело 

 Александра Стојаноска, Сојуз на извидници на Македонија | Тема: Извидници на 

интернет - Што има да се истражи онлајн? 

 Млад знак, Младинско здружение за глуви и наглуви| Тема: Имаме право на знаковен 

јазик - предизвици и можности за македонскиот знаковен јазик 

 Маја Наумовска, Црвен Крст при општина Кисела Вода | Тема: Играта на зборови може 

да повреди - акција посветена на онлајн врсничко насилство на волонтерите од Црвен 

крст 

 Панде Ефтимов и Камелија Каламерникова, артисти | Тема: Артивизам на терен - 

претворање на навредливи пароли во активистичка улична уметност 

 Теодора Милеска, ХЕРА | Тема: Пополнување на дупките во формалното образование 

преку неформална едукација 

 

Околу 100 млади луѓе ја следеа конференцијата преку Интернет, а повеќе од 670 ја 

прегледаа снимката достапна на Фејсбук страницата на Радио МОФ. 
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РАДИО МОФ 
6.1 Веб содржина 
 
6.1.1 Статистика за периодот октомври – декември 2020  
Во периодот од октомври до декември 2020 годинa, веб страницата на Радио МОФ 

генерирала 624.592 посети од 289.910 корисници. Од вкупниот број на посети на 

www.radiomof.mk, 566.239 биле оригинални кликови. Денови со најмногу прегледи се: 

30 декември – 16.854 прегледи; 21 декември – 12.354 прегледи; 29 декември -13.650 

прегледи. 

 

Најмногу од посетите доаѓаат од социјалните мрежи – 116.062, а 39.701 преку органско 

пребарување. 
 
Топ 6 најчитани вести за периодот октомври до декември 2020 годинa се:  

1. Објавена ажурираната листа на граѓани кои ќе добијат 6000 денари за македонски 

производи (објавена на 20.12.2020); 24.221 прегледи 
2. Почина актерот Данчо Чевревски (објавена на 30.10.2020); 10.151 прегледи 

3. [Став] Што им правиме на децата и на наставниците? (објавена на 15.11.2020); 

9.540 прегледи  
4. Основците ќе покажат колку знаат да читаат со разбирање, а средношколците пробно 

ќе полагаат електронски ПИСА тест (објавена на 07.12.2020); 8.579 прегледи 
5. [Фото] Општина Центар отстранува импровизирана градба од ресторан на Водно 

(објавена на 15.12.2020); 6.628 прегледи 
6. 22 лица починати од Ковид-19 за 24 часа, меѓу кои и пациент на 35 години (објавена на 

30.10.2020); 6.510 прегледи   
 

6.1.2 Статистика за периодот јануари – јули 2021 
 
Во периодот јануари – јули 2021 Радио МОФ има над 1.148.110 посети од 498.724 

корисници. Од овие, 1.045.422 се оригинални кликови. Денови со најмногу прегледи се: 

19 јануари – 19.560 прегледи; 28 април – 13.841 прегледи; 28 март – 13.114 прегледи. 

 

Најмногу од посетите доаѓаат од социјалните мрежи – 207.272, а 82.260 преку органско 

пребарување. 

 
Топ 5 најчитани вести за периодот јануари – јули 2021: 
 

1. МЗ: 22 починати, 564 новозаразени и 1.357 оздравени од Ковид-19 (објавена на  
24.04.2021);  7.063 прегледи 

2. Почина Бранка Станковска, првиот глас на РТВ Скопје (објавенa на 21.01.2021); 6.039 
прегледи 

3. [Галерија] За урбаното зеленило по скопските згради (објавена на  14.04.2021);  5.649 
прегледи 

4. Планинарскиот клуб „Х2О“ во сабота ja презема работата со домот на Водно, дел од 
планинарите незадоволни (објавена на 18.03.2021);  5.230 прегледи 

http://www.radiomof.mk/
https://www.radiomof.mk/objavena-azhuriranata-lista-na-gragjani-koi-kje-dobijat-6000-denari-za-makedonski-proizvodi/
https://www.radiomof.mk/objavena-azhuriranata-lista-na-gragjani-koi-kje-dobijat-6000-denari-za-makedonski-proizvodi/
https://www.radiomof.mk/pochina-akterot-dancho-chevrevski/
https://www.radiomof.mk/stav-shto-im-pravime-na-decata-i-na-nastavnicite/
https://www.radiomof.mk/osnovcite-kje-pokazhat-kolku-znaat-da-chitaat-so-razbiranje-a-srednoshkolcite-probno-kje-polagaat-elektronski-pisa-test/
https://www.radiomof.mk/osnovcite-kje-pokazhat-kolku-znaat-da-chitaat-so-razbiranje-a-srednoshkolcite-probno-kje-polagaat-elektronski-pisa-test/
https://www.radiomof.mk/foto-opshtina-centar-otstranuva-improvizirana-gradba-od-restoran-na-vodno/
https://www.radiomof.mk/22-lica-pochinati-od-kovid-19-za-24-chasa-megju-koi-i-pacient-na-35-godini/
https://www.radiomof.mk/mz-22-pochinati-564-novozarazeni-i-1-357-ozdraveni-od-kovid-19/
https://www.radiomof.mk/pochina-branka-stankovska-prviot-glas-na-rtv-skopje/
https://www.radiomof.mk/galerija-za-urbanoto-zelenilo-po-skopskite-zgradi/
https://www.radiomof.mk/planinarskiot-klub-h2o-vo-sabota-ja-prezema-rabotata-so-domot-na-vodno-del-od-planinarite-nezadovolni/
https://www.radiomof.mk/planinarskiot-klub-h2o-vo-sabota-ja-prezema-rabotata-so-domot-na-vodno-del-od-planinarite-nezadovolni/
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5. По вакцини во Ниш – дел се откажаа, повеќето се вакцинираа, трети ќе пробаат утре  
(објавена на 28.03.2021);  4.748 прегледи 
  
Во периодот октомври 2020 – јули 2021 годинa објавени се 4.208 новинарски производи, 
меѓу кои вести, видеа, подкасти и емисии. 
 
 
6.2 Присутност на социјалните мрежи 
 
Бројот на следбеници на официјалната Фејсбук страница на Радио МОФ надмина 26.600, 

а официјалниот Инстаграм профил на медиумот продолжи со редовно објавување 

инстант вести, промоција на млади поети и дизајнери преку рубриките #ИнстаПоезија и 

ИнстаИлустрации и промоворање на објавите на Радио МОФ веб. Бројот на корисници, 

кои го следат профилот на Инстаграм до јули 2021 е повеќе од 11300. 

 

6.3 Награди и признанија 
 
6.3.1. Награда Роберто Беличанец 

Радио МОФ на крајот на 2020 година беше избран за добитник на наградата „Медиум 

промотор на новинарството како јавно добро – Роберто Беличанец“ за 2020 година што 

ја доделува Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Членовите на 

жирито едногласно оценија дека Радио МОФ, од повеќе аспекти, заслужува да ја добие 

наградата, особено имајќи ги предвид заложбите што ги прави овој медиум во 

промоцијата на новинарството како јавно добро. 

 

6.3.2. Награда Јашар Ербара 

Во март, 2021, новинарите на Радио МОФ, Даниел Евросимоски, Јасмина Јакимова, 

Бојан Шашевски и Емилија Петреска ја добија престижната награда „Јашар Еребара“ за 

истражувачко новинарство што ја доделува Здружението на новинари на Македонија. 

Наградата беше доделена за нивната регионална сторија во две продолженија 

посветена на балканскиот рис.   

 

6.3.3. Награда Жан Моне  

Во месец мај пак, годинава, новинарките на Радио МОФ, Ивана Смилевска и Емилија 

Петреска ја добија наградата „Жан Моне“за најдобра новинарска сторија која ја 

доделува Делегацијата на Европската Унија во С. Македонија и Самостојниот синдикат 

на новинари и медиумски работници, за нивната сторија „Од Вива ла Дива до победа 

во Стразбур – колку државата е отворена за транс права“поврзана со предизвиците на 

трансродовите лица. 

 
6.4 Соработки на Радио МОФ  
6.4.1. Соработка со Порталб  

Во овој период Радио МОФ потпиша меморандум за соработка со медиумот „Порталб“, 

кој објавува содржини на албански јазик. Соработката беше остварена со цел 

https://www.radiomof.mk/po-vakcini-vo-nish-del-se-otkazhaa-povekjeto-se-vakciniraa-treti-kje-probaat-utre/
https://www.radiomof.mk/radio-mof-dobitnik-na-nagradata-medium-promotor-na-novinarstvoto-kako-javno-dobro-roberto-belichanec/
https://www.radiomof.mk/radio-mof-e-dobitnik-na-nagradata-za-istrazhuvachko-novinarstvo-na-znm/
https://www.radiomof.mk/novinarki-na-radio-mof-ja-dobija-nagradata-zhan-mone-za-najdobra-novinarska-storija/
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содржините кои Радио МОФ ги објавува на албански јазик да бидат преземани и на 

Порталб, а со цел да станат подостапни до публиката која го зборува албанскиот јазик.  

  
6.5 Менторства 
 
Од октомври 2020 до мај 2021 во Радио МОФ, фукнционираше и Новинарски клуб, под 
менторство на Огнен Јанески. Десетина млади новинари и ентузијсти имаа можност да 
се запознаат со вештините на новинарското пишување, аудио и видео снимање, и 
монтажа. Во рамки на новинарскиот клуб објавени се 16 интервјуа кои ги изработија 
младите членови кои може да се најдат во категоријата „Младински муабети“ на сајтот 
на Радио МОФ. 
 
Видео содржини 
6.6.1. Дебатна емисија „На час“ 
 
Во епизодата „На час: Какви проблеми донесе новата учебна година“ се зборуваше за 
предизвиците со кои се соочуваат наставниците и средношколците во новата 2020/2021 
учебна година, која за првпат се спроведува по комбиниран модел. Гости во оваа 
епизода беа средношколките Матеа Несторовска „Кочо Рацин“од Велес, Елена Тимова 
од гимназијата „Св.Кирил и Методиј“ од Неготино, професорот Енвер Ајдини од 
средното економско училиште „Арсени Јовков” и Тамара Ќупева, советничка за средно 
образование во кабинетот на министерката Мила Царовска. Емисијата беше објавена 
на 21-ви октомври и има над 1000 прегледи. 
 
Епизодата „Илузија наместо инклузија - образованието на децата со атипичен развој со 
многу пречки и проблеми“ беше објавена на 9-ти ноември и има над 7.300 прегледи. Во 
оваа епизода гостуваа Елеонора Наумоска, образовен асистент; Зоран Мијалков - татко 
на деца со аутизам и претседател на Здружението „Сплотени срца“ и Јасмина 
Трошанска, долгогодишен специјален едукатор и дел од Здружението „Сината 
светулка“. Гостите зборува како детето да биде прифатено во училиште и како да ги 
развива своите способности, наместо општеството да ја гледа само попреченоста. 
 
„На час: Студентски избори во пандемија“ беше објавена на 2-ри декември. Во оваа 
епизода гостите зборуваа за искуствата со кои се стекнаа студентските лидери, 
(не)соработката со надлежните, но и за онлајн гласањето кое се случува како последица 
на тековната пандемија. Гости во емисијата беа Дона Петрова, која неодамна беше 
реизбрана за лидер на студентите на УКЛО, Борјан Ефтимов студентскиот лидер на 
УКИМ и Петар Барлаковски член на МОФ. Епизодата има над 6.400 прегледи. 
 
Гости во епизодата „Активизам, култура, иноваторство - како младите ја поминаа 
пандемичната 2020“ беа Елена Данова од Association for Educational Development - 
Ekvalis и иницијативата Fridays For Future Skopje; Мартина Петреска од Младински 
Културен Центар и Орхан Багашов, млад иноватор од тимот eBionics. Во епизодата 
гостите зборуваа како младите може да останат креативни, ангажирани и иновативни, 
но и како младите да одржат напредна мисла и ментално здравје, да се адаптираат и 
организираат за идните активности во 2021 година. Емисијата беше објавена на 22-ри 
декември и има над 6.200 прегледи. 

https://www.facebook.com/RadioMOF/videos/669917957229742
https://www.facebook.com/watch/?v=702040404081261
https://www.facebook.com/watch/?v=702040404081261
https://www.facebook.com/watch/?v=404485227629542
https://www.facebook.com/watch/?v=929930614205519
https://www.facebook.com/watch/?v=929930614205519


39 | М л а д и н с к и  о б р а з о в е н  ф о р у м  2 0 2 0 - 2 0 2 1  
 

 
Во епизодата „Ретро или дигитално образование“ гостуваа професорката и 
истражувачка Ана Томовска Мисоска, наставците во основно и средно Добри Јовевски 
и Елизабета Секирарска, како и матурантот Станиша Станковиќ од „Сојузот на 
средношколци“. Темата на која дискутираа беа најавените реформи кај учебниците, 
колку образовниот систем е навистина подготвен за дигитализација, но и кои се 
најголемите предизвици. Епизодата беше објавена на 23-ти април и има над 7.600 
прегледи. 
 
„На час - Што опфаќа сексуалното образование?“ беше објавена на 26-ти мај, а во неа 
говорници се Мери Цветковска од здружението ХЕРА и училишниот психолог Елизабета 
Ивановиќ. Епизодата е посветена на пилот-програмата за воведување сеопфатно 
сексуално образование како изборен предмет во основните училишта за која беа 
споделувани доста дезинформации. Епизодата има над 12.000 прегледи. 
6.6.2. Дебатна видео емисија „Јасно и гласно“ 

 
Епизодата „Како да излеземе од теориите на заговор?“ објавена на 28-ми октомври има 
повеќе од 8.000 прегледи. Во неа, говорници се: комуникологот и експерт за нови 
медиуми, Бојан Кордалов; Росана Алексоска од F2N2 и Владимир Петрески од Сервисот 
за проверка на факти од медиумите. Темата на епизодата се теориите на заговор и 
дезинформациите кога светот се соочува со светска пандемија и дали социјалните 
медиуми, кои се меѓу главните извори преку кои се информираат граѓаните, стануваат 
се поголем проблем во општеството. 
 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=472793590608907
https://www.facebook.com/watch/?v=190714719476376
https://www.facebook.com/watch/?v=737195596878594
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Во оваа епизода на „Јасно и Гласно: Кој ги штити работничките права?“ на Денот на 
човековите права, дискутираме со Вилдан Дрпљанин, активист за човекови права и 
правен советник во Хелсиншкиот комитет, Кристина Ампева од здружението „Гласен 
Текстилец“ и Слободан Трендафилов од Сојузот на синдикатите на Македонија. Колку 
се заштитени нивните права и достоинство? Дали недела како неработен ден ќе смени 
нешто, или само дефокусира од вистинските проблеми? И каде се синдикатите во 
целата оваа равенка? Епизодата е објавена на 10-ти декември и има над 6.700 прегледи. 
 
Во епизодата „Новата Комисија за заштита од дискриминација заглавена во 
бирократските лавиринти“ објавена на 4-ти март, гостуваат двајца од новоименуваните 
членови Игор Јадровски и Исмаил Камбери. Со нив дискутиравме за тоа што се случува 
со комисијата, какви се плановите за работа и кои се очекувањата од истата. Епизодата 
има 700 прегледи. 
 
„Јасно и Гласно: Младите во Собранието – декор или носители на промени?“ беше 
објавена на 20-ти април. Во епизодата, гости беа Моника Зајкова, пратеничка од 
Либерално Демократската партија и Јован Јаулески, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ кои 
зборуваа за работите кои ги одбиваат младите од „домот на демократијата“. Епизодата 
има 720 прегледи. 
 
Во епизодата „До каде сме со прифаќањето на ЛГБТИ луѓето во нашето општество“ која 
беше објавена на 20-ти мај, говорници беа Елена Петровска од Коалиција Маргини; 
Зорица Николова, психолог и менаџерка на Сигурната куќа за ЛГБТИ лица и Давид 
Тасевски, психолог и извршен директор на Субверзивен фронт. Гостите дискутираа за 
проблемите, предизвиците со кои се соочуваат ЛГБТИ луѓето, но и колку навистина се 
почитуваат основните човекови права на луѓето со различна сексуална ориентација или 
родов идентитет. Епизодата има повеќе од 3.300 прегледи. 
 
Главната тема на „Јасно и Гласно: Се уморија ли граѓаните од протестирање?“ беа 
протестите, односно дали и колку се исполнија очекувањата на граѓаните кои чекореа 
по македонските улици и бараа промени? Ирена Стеријовска, Александар Донев и 
Борјан Ѓузелов дискутираа за тоа дали граѓаните се разочарани од состојбите во 
општеството, но и за тоа дали очекуваат да се појави нешто ново што ќе ги придвижи 
граѓаните да излезат на улица. Епизодата беше објавена на 3-ти јуни и има повеќе од 
8.300 прегледи. 
 
6.6.3 Едукативно - информативни видеа на Радио МОФ 
 
Во првото видео „Од напуштена фабрика до студентски град“ кое беше објавено во 

периодот октомври 2020 – јули 2021, со активистите на иницијативата Културно Ехо 

зборувавме за визијата за поранешната фабрика за бакар „Купрум“ во скопската 

населба Хром да прерасне во студентски град. Видеото беше објавено на 27-ми 

октомври и има над 13.000 прегледи. 

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=384591666109268
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=3483917151736438
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=3483917151736438
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=446485789987280
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=515599449475688
https://www.facebook.com/watch/?v=1031116067421621
https://www.facebook.com/watch/?v=1469044729966876
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Второто видео насловено „Час по физичко во време на пандемија“, кое беше објавено 

на 2 ноември 2020 година има над 8.500 прегледи. Бранко Крстевски, професор при 

Факултетот за физичко образование објаснува како ја прилагодил наставата по 

предметот „Спорт и здравје“ кој го следат околу 2 300 студенти. 

Третото видео беше насловено „Студентски живот во пандемија - приказната на 

Благојче Трошевски“ и е посветено на директно прикажување на студентскиот живот на 

Благојче Трошески, студент на Богословскиот факултет, кој трета година по ред е 

сместен во Студентскиот дом „Пелагонија“. Во видеото, Трошевски ги објаснува 

предизвиците кои ги донесе пандемијата од Ковид -19, условите во кои престојува и 

задолжителните протоколи во студентскиот дом. Видеото е објавено на 6 ноември и 

има над 16.000 прегледи.  

 

Четвртото видео насловено „Младите прашуваа, Министерката Царовска одговара“ 

беше објавено на 23 ноември и има над 2.400 прегледи. За ова видео тимот на Радио 

МОФ се обрати до својата публика онлајн и ги повика средношколците и студентите, 

како и младите наставните кадри да поставуваат прашања кои ги одговори првиот човек 

во македонското образование – Министерката за образование и наука, Мила Царовска.  

 

Петото видео, објавено на 26 ноември, насловено „Акции во студентските домови во 

Скопје, Битола и Штип“ ги прикажува катчињата за дружба кои студенти по архитектура 

ги дизајнираа и поставија во студентските домови „Пелагонија“ во Скопје; „Браќа 

Миладиновци“ во Штип и „Кочо Рацин“ во Битола. Видеото кое вклучуваше теренски 

инсерти од акциите кои се спроведуваа како дел од проектот „Ангажирани студенти за 

студентски домови без корупција во Северна Македонија“ има над 8.800 прегледи. 

https://www.facebook.com/watch/?v=968515750225682
https://www.facebook.com/watch/?v=2653500361646956
https://www.facebook.com/watch/?v=2653500361646956
https://www.facebook.com/watch/?v=1839333289540142
https://www.facebook.com/watch/?v=3455404411233525
https://www.facebook.com/watch/?v=3455404411233525
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Шесто видео Од „Кај Саво“ до првата Парада на гордоста“ - историја на македонска квир 

култура беше објавено на 30-ти ноември и има над 10.000 прегледи. Видеото е снимено 

со Кочо Андоновски и во него зборуваме за подготовките, очекувањата и последичните 

реакции од првото аутирање, како културата се искористила како отворено поле за 

отпочнување на дијалог за ЛГБТИ+ права и на кои начини пулсирала квир културата во 

Скопје во 70, 80 и 90 години. 

Седмото видео насловено „Мисли малце“ – иницијатива на младата Елена Савеска беше 

објавено на 4-ти декември и има над 13.000 прегледи. Во видеото, младата активистка 

зборува за конзервативноста, хомофобијата, патријахатот и нејзината иницијатива. 

Осмото видео „Феминизам е борба за рамноправност“ беше објавено на 6-ти март и 

има над 7.200 прегледи. Во видеото, младата активистка и едукаторка по сеопфатно 

сексуално образование Теодора Милеска дискутира што вусшност значи да си 

феминист/ка и како младите може повеќе да се ангажираат по ова прашање. 

Деветото видео „Менструална сиромаштија“е насочено кон трошоците на една девојка 

на месечно ниво за својот менструален циклус. Во видеото, Софија Гетова од Kolektiv Z - 

Young Friends of the Earth Macedonia прави „груба“ пресметка и зборува за 

менструалната сиромаштија која владее во државата. Видеото има повеќе од 13.000 

прегледи, а беше објавено на 22-ри март. 

Видеото „На терен со волонтерите на Црвен Крст“ беше објавено на 12-ти мај и има над 

6.400 прегледи. Во него, волонтерот на Црвен Крст Александар Недев зборува за 

неговото и искуството на другите волонтери кои помагаат во масовната вакцинација. 

Единаесеттото видео, објавено на 7 јуни, насловено „Скејтерите во Охрид“ зборува за 

зголемениот интерес за возење скејт кај младите, но и кои се проблемите на охридските 

скејтери. Видеото има над 1700 прегледи. 

 
6.6.4. Видео-дискусии 

Со цел почитување на здравствените мерки предложени од државните авторитети, 

дискусиите кои требаше да се одржат во рамки на проектот, наместо во живо се 

одржуваа виртуелно преку користење на онлајн алатки и платформи.  

На прагот на новата учебна 2020/2021 година, втората видео-дискусија беше посветена 

на темата „Кога ќе се отворат студентските домови“. Поведени од фактот дека на само 

една недела од почетокот на новата академска година, нема резултати од конкурсот за 

упис, ниту пак официјална информација како ќе функционираат домовите во услови на 

пандемија, студентите Иванчо Тодоровски и Симона Наумовска; Соња Карапец, 

директорката на студентскиот дом „Кочо Рацин“ во Битола и Дарио Николовски, 

Претседател на Здружението на директори на училишните и студентските домови во 

https://www.facebook.com/watch/?v=240443004082082
https://www.facebook.com/watch/?v=240443004082082
https://www.facebook.com/watch/?v=873501416788333
https://www.facebook.com/watch/?v=886775915469389
https://www.facebook.com/watch/?v=756757448359218
https://www.facebook.com/watch/?v=1668737946643721
https://www.facebook.com/watch/?v=1909711355864862
https://www.facebook.com/RadioMOF/videos/1043596189424380
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Република Северна Македонија ги разменија своите ставови на темата. Видеото беше 

објавено на 22 септември и има над 6 300 прегледи.  

Третата видео-дискусија, објавена на 25 декември, беше посветена на презентирање на 

наодите од Истражувањето за животниот стандард на станарите во државните 

студентски домови „Браќа Миладиновски“ – Штип, „Кочо Рацин“ – Битола и 

„Пелагонија“ – Скопје. Иако пандемијата несомнено го смени начинот на живeeње и 

студирање, студентските домови остануваат главно живеалиште на голем број студенти. 

Во дискусијата „3-ка за животот во студентски дом“ студентите Сара Николовска и 

Благојче Трошевски, Сара Симоска -  МЕЛЕЕМ и Петар Барлаковски – МОФ ги дискутираа 

условите и наодите од самото истражување. Видеото има над 7 300 прегледи. 

6.6.5. Инста(нт) вести на Радио МОФ - први македонски младински вести на Инстаграм 

Епизода 1 - Инста(нт) вести на Радио МОФ – објавена на 30.04.2021; 193 прегледи 

Епизода 2 - Инста(нт) вести на Радио МОФ – објавена на 16.05.2021; 5.000 прегледи 

Епизода 3 - Инста(нт) вести на Радио МОФ – објавена на 05.06.2021; 3.300 прегледи 

Епизода 4 - Инста(нт) вести на Радио МОФ – објавена на 06.07.2021; 7.500 прегледи 

Епизода 5 - Инста(нт) вести на Радио МОФ – објавена на 29.07.2021; 364 прегледи 

 

6.7 Аудио содржини 

 
6.7.1 Радио емисии 
Со емитување продолжуваат и музичките и програмските емисии на Радио МОФ. 
Вкупно 7 емисии нудат разновидни жанрови музика и неформални дискусии за 
сексуално здравје, ментално здравје, волонтирање, младински теми и различни 
субкултури. Емисии што се емитуваат од октомври 2020 до јули 2021 се: „Поларис“; „Хип 
Хоп Манија“; „Јас сум Цако“; „Секси Маало“; „А што велат младите“, „Кулитерација“, и 
„Психоделични фреквенции“. 
 
 
6.7.2 Јас сум Цако 
„Јас сум Цако“останува единствениот медиумски производ направен од лице со Даунов 

синдром во земјата. Домаќинот, Александар Матовски - Чако, седум сезони по ред 

осветлува важни прашања и секојдневни пречки со кои се соочуваат лицата со 

инвалидност во Македонија и ги промовира иницијативите и проектите кои работат на 

подобрување на ситуацијата. Во новата сезона на оваа емисија, до сега гостувале 10 

гости.  
Како дел од седмата сезона на „Јас сум Цако“ во периодот октомври 2020 – јули 2021 
година снимени и продуцирани се 7 епизоди, со повеќе од 500 слушатели. 
 
 
6.7.3 Подкасти 
 
Четвртата сезона на информативниот подкаст „Мегафон“, финализираше со 
објавување 12 епизоди. Целта на „Мегафон“остана иста – засилување на гласот на 
јавноста, поттикнување дебата на актуелни теми и преставување приказни кои помалку 

https://www.facebook.com/130871326982731/videos/215412203397777
https://www.facebook.com/watch/?v=486512622783186
https://www.facebook.com/watch/?v=299812991787686
https://www.facebook.com/watch/?v=322185365983668
https://www.facebook.com/watch/?v=562083221626547
https://www.facebook.com/watch/?v=342987013998752
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се слушаат. Во спомнатиот период објавените епизоди, опфаќаа теми како: протести и 
иницијативи во време на Ковид-19, заштитата на Шар Планина, животот со 126 денари 
во пандемија, правната битка на лицето Икс, етничката припадност во личните карти, 
Охрид и УНЕСКО, случајот „Јавна соба“, одговорноста на функционерите во време на 
пандемија, активизмот и политиката, јубилејното десетто издание на конференцијата 
ENGAGE, како е да се биде фантом во земјата и младинските политики. Епизодите имаат 
повеќе од 700 слушања на платформата Анкор. 
 
Подкаст „Што е муабетот со...?“ 
Краткиот едукативен подкаст „Што е муабетот со...?“ кој се занимава со 
поедноставување и објаснување на актуелни и важни социјални проблеми ја имаше 
својата трета сезона. Од октомври 2020 – јули 2021, тимот на Радио МОФ, подготви и 
објави 11 епизоди на следните теми: викенд без ддв, трговија со луѓе, веганство, кризна 
состојба, штедење кога немаш пари, пописот, блокада на Собранието, вакцините, судот 
во Стразбур, претседателското суспензивно вето и донирањето на органи. Епизодите 
имаат повеќе од 2.300 слушања. 
Алумни Аудио Подкаст 
Во овој период, пет аудио подкасти од алумни членовите на првата генерација на Клубот 
на младински новинари. Темите, гостите и егзекуцијата беа под менторство на 
искусните новинари во Радио МОФ. 
 
Првата епизода „Карантини, маски, казни – човековите слободи во пандемија“ 
(објавена 17.11.2020) со Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници 
понуди одговори на некои од најпоставуваните прашања во врска со човековите 
слободи за време на пандемија. 
 
Втората епизода „Борбата за родова еднаквост сè уште трае – разговор со Калиа 
Димитрова од „Медуза“ (објавена на 03.04.2021) ја отвората темата за борбата за 
родова еднаквост, родово засновано насилство и случајот „Јавна соба“со Калиа 
Димитрова, активистка од феминистичката платформа „Медуза“.  
 
Тема на третата епизода „Музичката индустрија не остана имуна на Ковид-19 – разговор 
со Димитар Савески од „Hardfaced““ (објавена на 13.04.2021) беше ситуацијата во 
музичката индустрија и како пандемијата влијаеше врз музичарите, со Димитар 
Савески, фронтмен на охридскиот металкор бенд „Хардфејсед“.  
 
Четвртата епизода насловена како „Држава што не мотивира и не финансира култура, 
каде ја гледа својата иднина? “(објавена на 06.05.2021) ги спои Игор Јосифов, визуелен 
уметник кој живее и работи во Дубаи и Билјана Мартиновска, писателката на делата 
„Точка на враќање“ и „Куќата со жолта фасада“, за тоа како се справуваат со 
креативноста и инспирацијата во глобална пандемија.  
 
Петата епизода „Наместо образовна размена во странство, испрашувања во 
емиграциски центар – приказната на младата Елена“ (објавена на 09.05.2021) беше 
снимена по повод 9 мај – Денот на Европа. Во епизодата средношколката Елена 
Николовска од Прилеп ја раскажа својата приказна за минатата година кога требаше да 
оди на образовна размена во Холандија, но заврши во емиграциски центар. 

https://www.radiomof.mk/podkast-karantini-maski-kazni-chovekovite-slobodi-vo-pandemija/#prettyPhoto
https://www.radiomof.mk/podkast-borbata-za-rodova-ednakvost-se-ushte-trae-razgovor-so-kalia-dimitrova-od-meduza/?fbclid=IwAR0bok9ryibW4wFo2p0cysR-hZPfptj4v0CY60djOBNmT4cRRhskzWdzPmw
https://www.radiomof.mk/podkast-borbata-za-rodova-ednakvost-se-ushte-trae-razgovor-so-kalia-dimitrova-od-meduza/?fbclid=IwAR0bok9ryibW4wFo2p0cysR-hZPfptj4v0CY60djOBNmT4cRRhskzWdzPmw
https://www.radiomof.mk/podkast-muzichkata-industrija-ne-ostana-imuna-na-kovid-19-razgovor-so-dimitar-saveski-od-hardfaced/
https://www.radiomof.mk/podkast-muzichkata-industrija-ne-ostana-imuna-na-kovid-19-razgovor-so-dimitar-saveski-od-hardfaced/
https://www.radiomof.mk/podkast-drzhava-shto-ne-motivira-i-ne-finansira-kultura-kade-ja-gleda-svojata-idnina/
https://www.radiomof.mk/podkast-drzhava-shto-ne-motivira-i-ne-finansira-kultura-kade-ja-gleda-svojata-idnina/
https://www.radiomof.mk/podkast-namesto-obrazovna-razmena-vo-stranstvo-isprashuvanja-vo-emigraciski-centar-prikaznata-na-mladata-elena/
https://www.radiomof.mk/podkast-namesto-obrazovna-razmena-vo-stranstvo-isprashuvanja-vo-emigraciski-centar-prikaznata-na-mladata-elena/
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Во шестата епизода насловена како „Симона Заборска, каратистка: Се надевам дека ќе 
ја заокружам мојата кариера со светски медал“ (објавена на 28.06.2021), гостува Симона 
Заборска, најуспешната македонска каратистка на Европското првенство во карате за 
сениори што се одржа во Пореч, Хрватска, каде го освои седмото место. Заборска 
сподели што значат овие достигнувања за неа, како пандемијата влијаела врз 
спортистите и нејзините желби за следните натпревари.  
 
 
6.8 Медиумски кампањи на Радио МОФ 
 
6.8.1 „Критика за политика“ 
 
Во рамките на медиумската кампања насловена „Критики за политиката“, тимот 

внимателно следеше и известуваше за донесување закони од интерес за младите луѓе 

и нивно спроведување, како и трошење на народни пари. 

 

Во периодот oктомври 2020 година-јуни 2021 година, повеќе од 50 вести и написи беа 

објавени како дел од кампањата, вклучително и подлабински анализи: „Без добар 

мониторинг, буџет и закони не може да има добра заштита на водите“; „Корона-кризата 

остава економски, образовни и психо-социјални последици врз младите“; „Никој не 

одговара за хакирањето на државните веб-сајтови“ и „Долг е патот додека образовната 

асистенција стане реалност за децата со нетипичен развој“; и новости во врска со 

граѓанските иницијативи - „Некролог за „Парк“, местото кое не дочека да биде 

прогласено за Споменик на културата“; [Видео] „Црвен картон“ за директорот на НУЦК 

„Антон Панов“ – герила акција на „Култура или фис-култура“ и „Обвинувања за 

директорот на НУЦК „Антон Панов“ дека ја злоупотребил функцијата“. 

 

Втората кампања беше финализирана со Отворен повик за краток аудио натпревар со 

наслов „Да бев премиер/ка, јас ќе….“. На натпреварот победи Еуген Шеј, кој ја достави 

својата аудио снимка на албански јазик. Еуген беше награден со ваучер за електронска 

опрема од 100 долари. 

 
 
6.9 #Инфодемија 
Радио МОФ во овој период ја затвори кампањата Инфодемија, посветена на напливот 

на информации и дезинформации во време на пандемија, а на тема Ковид 19. Во овој 

период беа завршени предвидените активности од кампањата, и беше затворен 

конкурсот за победничко меме на тема Инфодемија. 

 

Вкупниот број на новинарски производи кои беа продуцирани за време на кампањата 

е 30 текста и еден подкаст насловен: „Помеѓу онлајн и зен – ментално здравје во 

време на онлајн настава“ со средношколката Андреа Блажеска, психологот Јасмина 

Јонус и учителката по јога Неда Коцаре. 
 

https://www.radiomof.mk/podkast-simona-zaborska-karatistka-se-nadevam-deka-kje-ja-zaokruzham-mojata-kariera-so-svetski-medal/
https://www.radiomof.mk/podkast-simona-zaborska-karatistka-se-nadevam-deka-kje-ja-zaokruzham-mojata-kariera-so-svetski-medal/
https://www.radiomof.mk/bez-dobar-monitoring-budzhet-i-zakoni-ne-mozhe-da-ima-dobra-zashtita-na-vodite/
https://www.radiomof.mk/bez-dobar-monitoring-budzhet-i-zakoni-ne-mozhe-da-ima-dobra-zashtita-na-vodite/
https://www.radiomof.mk/korona-krizata-ostava-ekonomski-obrazovni-i-psiho-socijalni-posledici-vrz-mladite/
https://www.radiomof.mk/korona-krizata-ostava-ekonomski-obrazovni-i-psiho-socijalni-posledici-vrz-mladite/
https://www.radiomof.mk/nikoj-ne-odgovara-za-hakiranjeto-na-drzhavnite-veb-sajtovi/
https://www.radiomof.mk/nikoj-ne-odgovara-za-hakiranjeto-na-drzhavnite-veb-sajtovi/
https://www.radiomof.mk/kako-obrazovnata-asistencija-i-inkluzijata-da-stanat-realnost-za-decata-so-netipichen-razvoj/
https://www.radiomof.mk/kako-obrazovnata-asistencija-i-inkluzijata-da-stanat-realnost-za-decata-so-netipichen-razvoj/
https://www.radiomof.mk/nekrolog-za-park-mestoto-koe-ne-docheka-da-bide-proglaseno-za-spomenik-na-kulturata/
https://www.radiomof.mk/nekrolog-za-park-mestoto-koe-ne-docheka-da-bide-proglaseno-za-spomenik-na-kulturata/
https://www.radiomof.mk/video-crven-karton-za-aktuelniot-direktor-na-nuck-anton-panov-gerila-akcija-na-kultura-ili-fis-kultura/
https://www.radiomof.mk/video-crven-karton-za-aktuelniot-direktor-na-nuck-anton-panov-gerila-akcija-na-kultura-ili-fis-kultura/
https://www.radiomof.mk/obvinuvanja-za-direktorot-na-nuck-anton-panov-deka-ja-zloupotrebil-funkcijata/
https://www.radiomof.mk/obvinuvanja-za-direktorot-na-nuck-anton-panov-deka-ja-zloupotrebil-funkcijata/
https://www.radiomof.mk/izbrana-pobednichkata-snimka-na-konkursot-da-bev-premierka-jas-kje/
https://www.radiomof.mk/podkast-pomegju-onlajn-i-zen-mentalno-zdravje-vo-vreme-na-onlajn-nastava/
https://www.radiomof.mk/podkast-pomegju-onlajn-i-zen-mentalno-zdravje-vo-vreme-na-onlajn-nastava/
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IV.ИСТРАЖУВАЊЕ, АНАЛИЗА И КРЕИРАЊЕ НА МЛАДИНСКИ И ОБРАЗОВНИ ПОЛИТИКИ 

Програмата за истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики 
во текот на периодот октомври 2020 – јули 20201 година активно ги следеше и беше 
вклучена во процесите поврзани со образовните реформи, младинските прашања и 
студентското и средношколското организирање. 

Имајќи ја предвид поголемата отвореност на институциите во однос на нивната 
соработка со невладиниот сектор, програмата имаше шанса директно да биде 
вклучена во процеси важни за младите луѓе во државата како и во рамки на 
проектните активности директно да придонесе кон подобрување на младинскиот и 
образовен стандард во државата.  

1. Образовни политики и процеси  

Студентско организирање и студентски стандард 

1. Тренинг за студентско лобирање и застапување 

Програмата за Истражување анализа и креирање на младински и образовни политки 
на МОФ на 27.10.2020 организираше онлајн Тренинг за лобирање и застапување за 
студентските претставници при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 

На тренингот на кој предаваа Сања Стефановиќ и Мартина Илиевска присуствуваа 
студенти од различни факултети и истите имаа можност да научат повеќе за тоа како 
како студентски претставници да успеат во лобирање и застапување за прашања од 
нивниот делокруг на дејствување.  
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Тренингот МОФ го организираше во соработка со Универзитетско студентско собрание 
– УКИМ а во рамки на проектот „Ангажирани млади за студентски и младински 
политики“ поддржан од Фондацијата Отворено Општество – Македонија. 

2. Тренинг за студентски правобранители 

На 09.09.2020 и 10.09.2020 програмата за Истражување анализа и креирање на 

младински и образовни политики на Младински образовен форум (МОФ) оддржа 

дводневен тренинг за градење на капацитетите на  студентските правобранители при 

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје. 

На тренингот студентските правобранители имаа можност, најпрвин теоретски да се 

запознаат со материјата која ја регулрира работата на студентскиот правобранител, 

како и практичен дел во кој можеа да го применат стекнатото знаење. 

 
Предавачи на овој тренинг беа доц. Д-р Вангел Доковски и м-р Стефан Дојчиноски. 

Оваа обука беше имплементирана во рамки на проектот Ангажирање на младите за 

студентски и младински политики, финансиран од Фондацијата Отворено општество – 

Македонија. 

 

3. Соработка со државните универзитети во рамки на проектот „ Студентска 
перцепција за дискриминација“  

Во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“ а со цел 
поефективно и ефикасно спроведување на проектните активности МОФ потпиша 
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Меморандум за соработка со државните универзитети во државата, односно 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
како и Универзитетот „Тетово“ – Тетово. Во моментот на пишување на овој извештај се 
очекува и потпишување на Меморандум за соработка со Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје.  

2. Пoлитики и процеси  

Во рамки на мрежата „Млади во криза“ иницирана од 12 невладини организации, 

Младински образовен форум со поддршка од Влада на Република Северна Македонија 

креираше неформална работна група чија цел е креирање на мерки и политики кои 

имаат за цел да ги минимизираат односно превенираат штетните последици од 

пандемијата врз младите. Во неформалната работна група, освен претставници на МОФ 

и на мрежата, учествуваат и службениците за млади од Министерството за образование 

и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за финансии, 

Министерството за економија, Министерството за здравство, Агенцијата за 

вработување и Агенцијата за млади и спорт. Идеата на работната група е да работи на 

месечни тематски средби (образование, невработеност, ментално здравје) каде што ќе 

се предлагаат специфични мерки.  

3. Истражувања, анализи и јавни реакции  

 

 

3.1 Истражувања 

3.1.1 „За станарските работи“ – 
Истражување за Истражување за 
животниот стандард на станарите 
во државните студентски домови 
„Браќа Миладиновци“ – Штип, 
„Кочо Рацин“ – Битола и 
„Пелагонија“ – Скопје. 

Програмата за истражување, 

анализа и креирање на младински и 

образовни политики, во рамки на 

проектот „Ангажирани студенти за 

студентски домови без корупција“ 

изработи сеопфатно истражување за 

животниот стандард на студентите-

станари во најголемите студентски 

домови во државава, односно СД 
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„Пелагонија“ – Скопје, СД „Кочо Рацин“ – Битола и СД „Браќа Миладиновци“ Штип.  

Истражувањето беше изработено од Јована Ѓорѓиовска, Петар Барлаковски и Ванѓел 

Ѓорѓиев – членови на МОФ. Презентацијата на истражувањето се одржа на 23 декември 

2020 година со почеток од 11:00 часот по што следеше панел дискусија на која 

учествуваа директорите на домовите а на која  се даде осврт на предизвиците со кои се 

соочуваат студентите и институциите со појавата на корупција во домовите, како и за 

механизмите за справување со истата.  

Дел од резултатите и препораките содржани во истражувањето: 

 

Резултати: 

 Во сите три домови како главни проблеми со кои се соочуваат студентите-станари се 

наведуваат: лошите услови за живот во домот, недостатокот на средства и простории за 

учење и недостатокот на спортски и културни активности. 

 Стратешките документи, како годишните програми за работата на домовите ја 

отсликуваат свесноста и обидот на домовите за справување со проблемите. Сепак, тие 

не воспоставуваат конкретни акциски планови и операционализирани критериуми за 

редовна евалуација на состојбата во домовите. Проблемите во голема мера се 

повторуваат од година во година, сигнализирајќи недостаток од активно спроведување 

на предвидените мерки. 

 Над ⅓ од испитаниците одговорија дека имале лични искуства и/или искуства од „втора 

рака“ (преку познајници) со коруптивните дејства опфатени преку прашалникот за 

теренско анкетирање. Па така, како најчеста појава во сите три студентски домови се 

појавува користењето врски или лични познанства за добивање на студентско легло, 

привилегии и/или подобар третман во студентскиот дом.   

Препораки: 

 Подобрување на инфраструктурните услови во домовите и функционалноста на 

внатрешните простори. 

 Зголемување на буџетот за работа на домовите и поддршка на финансиска 

самоодржливост. 

 Зголемување на транспарентноста во работата на домовите. 

 Градење на капацитетите на станарите и нивно ефективно вклучување во работата на 

домот. 
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3.1.2 Делиберација или манипулација: Средношколско учество во Град Скопје 

 

Програмата во Јануари 2021 година го промовираше истражувањето „Делиберација или 
манипулација: Средношколско учество во Град Скопје“. Целта на истражувањето беше 
да се формира поцелосна слика за важноста и за состојбата со учество на учениците во 
училишната заедница во средните училишта во Град Скопје.Истражувањето ги опфати 
речиси сите училишта во Град Скопје и во истото беа вклучени 1870 испитаници – 
ученици од средните училишта во градот. Наодите на истражувањето ги дадоа следните 
резултати: 

 Фактички информации за постоењето на УПТ: 73,7 % од испитаниците одговориле дека 
во нивното училиште постои УТП 

 Квалитет на комуникацијата: Од испитаниците во чие училиште постои УПТ, 6,53% дале 
оценка 1 или 2 за комуникацијата помеѓу учениците и професорите, споредено со 9,37 
% од оние во чие училиште не постои УПТ, или кои не се сигурни дали телото постои или 
не. 

 Честота на појава на конфликт: Од испитаниците во чие училиште постои УПТ, 11,17 % 
процениле дека често или многу често настанува конфликт помеѓу учениците и 
професорите, споредено со 18,13 % од оние во чие училиште не постои УПТ, или кои не 
се сигурни дали телото постои или не. 

 Чувства на одговорност за квалитетот на наставата и на учество во одлучувачкиот 
процес: Од испитаниците кои во моментов се дел од УПТ, 73,74 % (потполно) се 
согласуваат со тврдењето дека тие се одговорни за квалитетот на нивното образование, 
споредено со 70,97 % од оние кои не се дел од УПТ 

 Поставеност на професорите и училишната администрација: Релативно мал процент од 
учениците сметаат дека професорите и училишната администрација им дозволуваат 
(55.6%), ги поддржуваат (61.3%), и ги поттикнуваат (57.8%) да учествуваат во 
одлучувачкиот процес 
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По повод промоција на наодите од истражувањето беше организирана панел дискусија 
на која присуствуваа: Ајше Бекири, психолог во СУГС „Зеф Љуш Марку“, Мила Јовановиќ, 
Претставник од Училишната заедница на СУГС „Никола Карев“, Жана Живадиновиќ, 
професор во СУГС „Арсени Јовков“ и Матеј Поп-Дучев, автор на истражувањето. 

Целосниот документ е достапен на следниот линк: https://bit.ly/3sVWyt2 

3.1.3 Младинско статус кво – 10 години стагнација: Истражување за младинскиот 
социјален капитал 

Младински образовен форум спроведе истражување за состојбата со младинскиот 
социјален капитал во земјата, насловено „Младинско статус кво – 10 години стагнација“. 
Резултатите од истражувањето беа презентирани на online конференција која се одржа 
на 26-ти јануари, каде беа споделени наодите со претставници на државни институции 
и младински претставници. 

Резултатите од истражувањето упатуваат на недостиг од овозможувачка околина за 
развивање на социјалниот капитал на младите. Повеќе од половина (54%) од 
средношколците никогаш не учествувале во решавање на проблем во нивната 
заедница. Половина од младите сметаат дека грижата кон заедницата не е нивна 
обврска – младите покажуваат релативно мал интерес за граѓански ангажман, а ¼ од 
средношколците не би учествувале во волонтерски активности. Младите имаат мала 
доверба во институциите и во своето дејствување примарно се упатени на примарните 
групи – семејството и пријателите. За жал, над 80% од младите никогаш за време на 
нивното образование немале обврска да ги следат тековните општествени настани. 
Младите не се учат да размислуваат критички и да преземаат одговорност за 
случувањата во нивната околина, а довербата во општествените институции има 
тенденција на опаѓање со стапувањето на младите во возрасно доба. 

Целта на истражувањето е утврдување на социјалниот капитал (определен како мрежи 
на споделени норми, вредности и разбирање што поддржуваат соработка во и меѓу 
групите), ставовите кон и формите на граѓанско учество, како и ставовите и 
практикувањето на слободата на изразување меѓу младите во Република Северна 
Македонија. Во рамки на анкетното истражување учество земаа 1960 ученици од 

https://bit.ly/3sVWyt2
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средните училишта во земјата и 1833 студенти од јавните високообразовни установи. На 
конференцијата беше презентирана и Младинската декларација – документ составен 
од млади чија цел е да се адресираат предизвиците со кои се соочуваат младите во 
областите образование, младинска невработеност, слобода на изразување, младинско 
учество, животна средина и препораки како истите да бидат надминати. 

На конференцијата присуствуваа Амбасадорот на Европската Унија во Северна 
Македонија, неговата екселенција Дејвид Гир, Министерката за образование и наука 
Мила Царовска, директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсоски, 
Координатор на клубот на млади пратеници во Собранието на Република Северна 
Македонија Јован Јаулески, Младен Фрчковски, раководител на одделение за пазар на 
трудот, Претседателот на Националниот младински совет на Македонија Бојан 
Петровски кои се осврнаа на наодите од истражувањето и младинската декларација. 

Истражувањето беше реализирано во рамки на Проектот за младинско изразување кој 
МОФ го спроведуве во партнерство со Младински сојуз – Крушево и Центар за балканска 
соработка Лоја, а e финансиран од Европската Унија. 

Истражувањето е достапно на следниот линк. 

3.1.3 „Една година студентски претставници“ - Анализа на работата на студентските 
собранија при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На 25.02.2021 на онлајн платформата ZOOM беше промовирано истражувањето „Една 
година студентски претставници“ - Анализа на работата на студентските собранија при 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје. “ Предмет на истражувањето е работата 
на студентските собранија при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“, односно анализа 
на работата на факултетските студентски собранија и универзитетското студентско 
собрание. Истражувањето беше спроведено преку анкетен прашалник споделен до 
студентите на УКИМ, отворен прашалник до членовите на факултетските собранија, 
односно универзитетското студентско собрание, како и интервју со претседателот на 
универзитетското студентско собрание.  На настанот беа презентирани наодите од 

https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/10________________-__________________________
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истражувањето, а по презентацијата следеше панел-дискусија на која  се даде осврт на 
студентското организирање во изминатата година (2020/2021) квалитетот на нивната 
работа, перцепцијата на студентите во врска со истата но и перцепцијата на самите 
студентски претставници а во врска со нивната работа и проблемите со кои се соочуваа. 
Целосното истражување е достапно тука.  

3.2 Анализи  

 

3.2.1 „ШТО ТРЕБА ДА ЗНАМ? 
Прирачник за студентските права и 
обврски“ 

Прирачникот за студентски права и 

одговорности на универзитетите и 

студентските домови претставува 

прирачник наменет за студентите, 

но пред сѐ за студентите-станари во 

државните студентски домови. 

Прирачникот беше изработен од 

страна на членови на партнерската 

организација „Легал Тинк“ од Штип 

и истиот е составен од 4 дела, 

односно: 1) студентски права и 

обврски; 2) механизми за заштита на 

студентските права; 3) студентски 

дом и сместување во студентски дом 

и 4) корупција во студентските 

домови. 

 

Прирачникот е изработен во рамки на проектот „ Ангажирани студенти за студентски 

домови без корупција во Северна Македонија“  

ЛИНК од електронската верзија на прирачникот.  

  

https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/____________________________________-_____________
https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/____________________________________540422a9dc634f
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3.2.2. Млади во криза 2.0 - Ефекти од пандемијата 
врз младите и препораки до институциите 

Во рамки на мрежата „Млади во криза“, трите 
организаци - МОФ, Реактор – Истражување во акција и 
Здружение за истражување и анализи – ЗМАИ – го 
изработија  документот  „Млади во криза 2.0 - Ефекти 
од пандемијата врз младите и препораки до 
институциите“. Документот се состои од три клучни 
дела, односно 1) анализа на економските мерки на 
Владата а во врска со справување со пандемијата и 
нивниот ефект врз младите 2) анализа на доходот и 
невработеноста на младите за време на клучните 
месеци од пандемијата и 3) препораки кон 
институциите кои имаат за цел да ги превенираат и 

минимизираат негативните ефекти од пандемијата врз младите.  

Промоцијата на документот се одржа на 23 март во просториите на Агенцијата за млади 
и спорт.  

По промоција на документот, претставниците на мрежата имаа можност препораките 
од документот да ги презентираат пред неколкумина институции и претставници на 
институциите, како што се Клубот на млади пратеници во Собранието на Република 
Северна Македонија, Министерката за образование и наука, Директорот на Агенцијата 
за Млади и спорт, Вицепремиерот за економски прашања и др.  

Членки на иницијативата „Млади во криза“ се: Младински образовен форум, Реактор – 
Истражување во акција, Здружение за истражување и анализи (ЗМАИ), ХЕРА, Центар за 
интеркултурен дијалог, Сојузот на извидници, Младински сојуз – Крушево, Еквалис, 
Психотерапика, ХОПС, Национален младински сојуз на Македонија, Хелсиншкиот 
комитет за човекови права и АРНО. 

Процесот на криерање на документот и анализите беше поддржан од Фондацијата за 
демократија на Вестминстер преку Иницијативата за демократија на Западен Балкан. 
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3.2.3 Студентски избори 2020/2021 - Извештај од спроведениот мониторинг на 
студентските избори при факултетите на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје за академската 2020/21 

Во периодот од 4 ноември до 26 февруари 
Програмата изврши мониторинг врз 
изборите на новите студентски претставници 
во факултетските студентски собранија, 
односно универзитетското студентско 
собрание. Вкупната излезеност на 
студентските избори беше 21%, односно 
гласале 4885 од 23383 студенти со право на 
глас. На онлајн изборите излезноста 
изнесувала 25.6%, а на изборите со физичко 
присуство излезеноста изнесува 5.13%. 
Неофицијалната излезеност на студентските 
избори во 2019/20 изнесувала 14.9%, што 
значи дека учеството на студентите на 
студентските избори се зголемило за 6%. Она 
што се заклучи од самиот мониторинг е дека 
во иднина, факултетите и студентските 
собранија треба да работат на поголема 
промоција на студентските организации, 

нивните надлежности и овластувања, како и промоција на студентските избори. 
Дополнително, онлајн изборите се покажуваат како далеку поефикасен метод за 
реализација на изборите, па треба да се размислува во насока на целосен премин кон 
онлајн избори. 

Целосниот извештај е достапен на следниот линк.  

3.3 Јавни реакции  

3.3.1 Матурантите мора да имаат навремени и целосни информации за подготовка 
на матурските испити! 

На 10 февруари 2021 Младински образовен форум излезе со јавна реакција во јавноста 
каде што ја истакнува својата загриженост за процесот на спроведување на полагањето 
на државната матура во текот на учебната 2020/2021 година. МОФ апелираше во 
рамки на сите училишта да се организираат часови за информирање и подготовка за 
матурските испити и да се назначат професори кои ќе бидат контакти за информирање 
во врска со матурата и кои би биле на располагање на учениците во однос на нивните 
нејаснотии, прашања, грижи и недостатоци во знаењето и подготовката на 
материјалот за матурските испити. 

Целосната реакција може да ја пронајдете тука. 

https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/_________________________
https://mof.mk/maturantite-mora-da-imaat-navremeni-i-tselosni-informatsii-za-podgotovka-na-maturskite-ispiti/
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3.3.2 Просветниот инспекторат да утврди одговорност за корупцијата на Државниот 
Универзитет во Тетово 

На 20 март 2021 година МОФ излезе со јавна реакција во јавноста а во врска со 
публикацијата „Веритас“, каде што може да се увиди дека професори на овој државен 
универзитет направиле плагијат, односно искористиле туѓо дело прикажувајќи го како 
свое. Со ова, членовите на академската заедница не само што постапиле нечесно, туку 
и постапиле спротивно на духот на начелата на Законот за високото образование. 
Истражувачкиот труд на Интелектуалната иницијатива за зголемување на квалитетот во 
универзитетското образование посочува дека Медицинскиот факултет при ДУТ е еден 
од упориштата за непотизам, плагијат, купопродажба на оценки, антиакадемска 
заедница и „интелектуална“ мафија. МОФ апелираше до надлежните институции, пред 
сѐ Државниот просветен инспекторат, да постапи по ова прашање во рамки на неговите 
надлежности и овластувања и финално да се увиди и утврди одговорноста за нечесното 
академско работење на дел од членовите на академската заедница при Државниот 
универзитет во Тетово. 

Целосната реакција може да ја најдете на следниот линк.  

4. Студентски и средношколски акции  

4.1 Мали просторни интервенции во студентските домови 

Во рамки на проектот „Ангажирани студенти за студентски домови без корупција“ 
Младински образовен форум (МОФ) во соработка со МЕЛЕЕМ спроведе три мали 
просторни интервенции во студентските домови „Кочо Рацин“ – Битола, „Браќа 
Миладиновци“ – Штип и „Пелагонија“ – Скопје 

СД „Кочо Рацин“ – Битола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mof.mk/mof-prosvetniot-inspektorat-da-utvrdi-odgovornost-za-koruptsijata-na-drzhavniot-univerzitet-vo-tetovo/
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Оваа урбана интервенција имаше за цел да го 

збогати постоечкиот простор во дворот на 

студентскиот дом „Кочо Рацин“ во Битола. 

Се состои од еден главен хоризонтален линиски 

елемент-потег кој поврзува два пара на бетонски 

остатоци, а во себе содржи вертикални изрази 

кои имаат за цел да сугерираат повеќе 

функционални целини како простор за седење, 

одмор, релаксација, разговор. Избраната 

локација е во дворот на студентскиот дом „Кочо 

Рацин“ во Битола на северната страна од 

комплексот, во дел од дворот на домот познат 

како „преден парк” која е и пристапна зона во 

комплексот и изобилува со зелени површини. 

Бетонските стопи кои веќе постоеја служат како 

цврста основа врз кои се поставува дрвената интервенција. Од особено задоволство за 

проектниот тим е што идејата за овој простор се реализираше, а студентите, но исто така 

и околните жители, ја поздравија истата.  

 

СД „Браќа Миладиновци“ – Штип 

Интервенцијата во СД „Браќа Миладиновци“ во Штип претставува  урбана интервенција, 

чиј главен белег е портокаловата боја. Недостатокот на отворен јавен простор е главниот 

иницијатор за реализација на оваа интервенција пред влезот на студентскиот дом 

„Браќа Миладиновци“ во Штип. Со користење на форма која во одредени делови се 

прекршува навнатре и нанадвор се добива уникатен простор кој може да биде 

искористен од страна на студентите, но и од околните жители. Со тоа оваа мала урбана 

интервенција претставува гест кон јавниот простор кој е достапен за сите. 

Студентскиот дом во својата внатрешност содржи простор, наречен соба за дружба кој 

се карактеризира со затвореност и намена за релаксација и социјализација на 

студентите. Новата интервенција има иста намена, но се карактеризира со целосна 

отвореност и користење на просторот од повеќе лица. Идејата за портокаловата боја 

доаѓа токму од овој внатрешен простор. 

 

СД „Пелагонија“- Скопје  

Интервенцијата во Скопје е наречена Бифе, се наоѓа во студентскиот дом Пелагонија во 

Скопје и тоа во атриумски простор затворен со 4 ѕида и половина покриен со кров. Се 

карактеризира со динамична структура која овозможува седење на повеќе нивоа, 

читање на книга, учење на лаптоп, пиење кафе и дружење на дистанца. Дизајн одлуката 

е прилично едноставна. Главниот фокус е на половина покриениот простор – каде што 

е и сместена интервенцијата, но исто така не е исклучена и можноста целата 

интервенција поради својата подвижност да се дислоцира со цел да се искористи и 
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останатиот дел. Претходно просторот каде што е поставена интервенцијата не бил 

користен од страна на студентите, туку само од администрацијата. Проектниот тим се 

надева дека со поставување на оваа интервенција ќе се направи исчекор за што поголем 

простор да биде достапен за користење на студентите. 
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ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ  
 
 

1. Младинска Декларација 

Креирање на „Youth print – Младинска декларација“ 

 

Младински образовен форум во изминатите две години (2019 и 2020 година) креираше 

документ насловен „Youth print - Младинска декларација“ чија цел е да ги срочи сите 

предизвици, проблеми и недостатоци со кои се соочуваат младите во државата, како и 

да предложи мерки за нивно решавање и унапредување на правата и условите во кои 

живеат младите. Во процесот на креирање на документот беа вклучени повеќе од 100 

средношколци од државата и истиот ќе служи како поттик и водилка за надлежните 

државни институции и општини да ги исполнат барањата на младите за подобрување 

на нивниот квалитет на живот. Преку организација на академија за средношколци за 

време на летниот период во 2019 и 2020 година, организацијата ја креираше нацрт-

верзијата на документот. Нацрт-верзијата на документот беше составена од записници 

од спроведените работилници и консултации во кои учествуваа младите на изминатите 

академии за средношколци.  

Со цел финализирање на Младинската декларација, беа реализирани 8 консултативни 

средби со млади насловени „Младински консултации“. Младинските консултации беа 

спроведени во периодот ноември-декември 2020 година со млади од Скопје, Тетово, 

Велес, Куманово и Битола.  Во консултациите беа вклучени вкупно 110 млади од целата 

држава.    

Финалниот документ ги синтетизира проблемите, препораките и предлог-политиките 

од младите во еден предлог-документ составен од 5 области: образование, младинска 

невработеност, слобода на изразување, младинско учество и животна средина. 

Младинската декларација беше презентирана на јавна дискусија на која присуствуваа 

претставници на државни институции кои имаат ингеренции за имплементација на 

препораките кои се наоѓаат во истата. Дополнително, декларацијата беше доставена до 

останатите институции кои работат со млади и во областите наведени во Младинската 

декларација.  
 

2. Истражување за социо-политичко учество на млади 

Во периодот декември2020 – јуни 2021 година, МОФ со поддршка на Фондацијата за 

Демократија на Вестминстер го спроведе истражувањето за социо-политичко учество на 

младите „Нееднаквост, неизвесност и различни очекувања“. Ова истражување има за 

цел да го измери младинското учество и да го дефинира младинскиот однос кон 

политичките процеси. Податоците за ова истражување беа прибрани во периодот 

декември 2020 –јануари2021 година. Финалната презентација на наодите и 

препораките кои произлегуваат од ова истражување е планирана за август 2021 година. 

Ова истражување е работено по примерот на истото истражување кое МОФ го спроведе 



60 | М л а д и н с к и  о б р а з о в е н  ф о р у м  2 0 2 0 - 2 0 2 1  
 

во 2019 година. Истото има за цел да го покаже трендот на младинскиот однос кон 

политичките случувања и начинот на кој тие се гледаат во нивното опкружување.  

 

3. Проект: Младински пакети 

МОФ во партнерство со Еквалис, Хера и Психотерапика работеше на креирање на 

нефомални едукативни содржини за млади кои беа наменети за средношколци од 

целата земја.  

Проектот опфати теми од областите на менталното здравје, сеопфатно сексуално 

образование, младински активизам и критичко размислување. Членовите на МОФ кои 

се вклучија во овој проект (Теодора Столевска, Георги Божиновски и Анастасија 

Марковска) подготвија кратки видео содржини од областа на аргументирано 

изразување и критичко размислување кои беа споделени со учесниците во проектот.  

Повеќе од 290 млади ги проследија едукативните материјали. Во текот на месеците 

мај и јуни 2021 година, МОФ спроведе онлајн едукативна кампања во која беа 

промовирани видеата на кои работеа тренерите од организацијата. 

 
 

4. ПРОЕКТ: Меѓуетничка интеграција на младите во образованието 

 

Во периодот октомври 2020 – јули 2021, проектниот тим од МОФ, преку специфично 

разработена методологија, спроведуваше активности (од далечина) насочени кон 

зајакнување на меѓуетничката интеграција и граѓанската вклученост на младите на 

локално ниво, земајќи ги предвид импликациите од пандемијата на КОВИД-19.  

 

Компонента 1: Јакнење на меѓуетничката кохезија во образовниот систем 

 

1. Младински акции 

Во рамки на првата компонента, проектниот тим воспостави институционална 

соработка со 10 (десет) општини и вкупно 30 (триесет) основни и средни училишта од 

територијата на: Свети Николе, Струга, Тетово, Кавадарци, Пробиштип, Велес, 

Кавадарци, Прилеп, Врапчиште и Долнени кои се избрани општини во текот на 2020 

година. Дополнително, во текот на 2021 година беа вклучени дополнителни 9 (девет) 
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општини: Кочани, Виница, Старо Нагоричане, Ресен, Охрид, Берово, Неготино, Босилово 

и Боговиње, преку кои беше започната соработка со вкупно 35 (триесет и пет) основни 

и средни училишта.  

Согласно разработената методологија за ангажирање од далечина на младите од 
горенаведените општини, во секоја општина беа организирани сет на работилници за 
мапирање на младинските предизвици, дизајнирање на алтернативни решенија за 
нивните предизвици и застапување на овие решенија пред нивните врсници и 
носителите на одлуки на локално ниво. Целокупниот сет на работилници води кон 
спроведување на младински акции за подобрување на условите во локалните 
заедници.  
Како резултат на овој процес на поттикнување на соработка помеѓу младите со различни 

етнички и социо-економски позадини, во овој период на работа од далечина и во 

околности на глобална пандемија, засега се спроведени 5 (пет) младински акции во 

Струга, Пробиштип, Свети Николе, Врапчиште и Тетово.  

 

1.1 Младинска акција во Струга 

Младинската акција во Струга беше спроведена во месец декември, 2020 година. 

Акцијата беше насочена кон создавање на ново рекреативно место преку 

трансформација на јавна површина во мал парк со поставена нова урбана опрема. Во 

младинската акција, спроведена во соработка со општина Струга беа вклучени ученици 

од СОУ „Ибрахим Темо“, ОУ „Климент Охридски“ и ОУ „Зини Хани“. 

 

1.2 Младинска акција во Пробиштип 

Како младински приоритет за акција во Пробиштип беше издвоен уредување и 

разубвување на паркот во близина на градскиот Музеј на минерали. Со поддршка од 

Проектот, а во партнерство со општина Пробиштип беше реализирана младинска акција 

преку која се постави нова урбана опрема (корпи за отпадоци и клупи) во паркот. Во 

процесот на планирање и застапување на младинскиот приоритет пред претставници 

на општината учествуваа ученици од: ОУ „Браќа Миладиновци“, ОУ „Никола Карев“ и 

СОУ „Наум Н. Борче“.  

 

1.3 Младинска акција во Свети Николе 

Младинската акција беше насочена кон подобрување на условите во градскиот парк во 

Свети Николе. Акцијата опфати инсталација на нова урбана опрема, како поддршка од 

страна на Проектот. Дополнително, општина Свети Николе со работници од јавното 

комунално претпријатие постави летниковец и хортикултурно го уреди паркот. 

Учениците од ОУ „Кирил и Методиј“, ОУ „Гоце Делчев“ и СОУ „Кочо Рацин“ имаа 

можност да ги застапуваат своите младински приоритети за младинска акција пред 

Градоначалникот на општина Свети Николе.  

 

1.4 Младинска акција во Врапчиште 
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Како една од руралните општини вклучена во проектните активности, во општина 

Врапчиште младинската акција имаше за цел да го уреди просторот во училишниот двор 

на ОУ “Врапчиште“. Учениците од ОУ „Врапчиште“, СОУ “Неготино’ и ОУ “Сали Лиси“ го 

избраа дворот на ова училиште како место каде младите од општината најмногу го 

поминуваат слободното време. Младинската акција опфати поставување на нови клупи 

и корпи за отпадоци, но и засадување на нови зимзелени садници во дворот.  

 

1.5 Младинска акција во Тетово 

Вклучените ученици од СОУ „Никола Штејн“, СОУ „Моша Пијаде“ и СОУ „8-ми 

Септември“ испланираа младинска акција насочена кон подобрување на условите за 

рекреација во градинката „Младост“. Со поддршка од општина Тетово и одделението 

за образование, беше обезбедена нова урбана опрема која во месец јули 2021 година 

беше монтирана во рамки на дворот на градинката.  

 

1.6 Младинска промотивна кампања #ЈасПридонесов 

Со цел промоција на добрите примери од вклучувањето на младите во процесот на 

донесување одлуки на локално ниво, поврзани со целокупниот процес на планирање, 

застапување и спроведување на младински акции во локалните заедници, Проектот 

досега има изработено 3 (три) промотивни видеа во рамки на промотивната младинска 

кампања: #ЈасПридонесов. 

Линкови од промотивните видеата: 

- Младинска акција во Струга: https://www.youtube.com/watch?v=lfcLWZLy4cA 

- Младинска акција во Пробиштип: https://www.youtube.com/watch?v=IuhfGYOyOc4 

- Младинска акција во Свети Николе: https://www.youtube.com/watch?v=bP1w0xI7sIk  

      

1. Поддршка на воннаставни активности во секции и партнерства 

Во текот на второто полугодие од учебната 2020/2021 година, Проектот продолжи со 

поддршката на училишта за спроведување на воннаставни активности во секции или 

партнерства помеѓу училишта. За таа цел, согласно воспоставените критериуми, 

Проектот овозможи финансиска поддршка на 5 (пет) училишта: СОУ „Орде Чопела“ – 

Прилеп, ОУ „Јашар Беј Шкупи“ – Чаир, СОУ „Цар Самоил“ – Ресен, ОУ „Кирил и Методиј“ 

– Гази Баба и ОУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе за спроведување на  воннаставни 

активности во секции и 4 (четири) училишта: СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани во 

партнерство со СОУ „Неготино“ – Врапчиште, и ОУ „Кирил и Методиј“ – Куманово во 

партнерство со ОУ „Христијан Т. Карпош“ – Старо Нагоричане за спроведување на 

воннаставни активности во партнерства (2 партнерства).  

Покрај финансиска поддршка, Проектниот тим разработи и методологија за програмска 

поддршка, со цел зајакнување на капацитетите на учениците и наставниот кадар 

вклучен во училишните активности за добро планирање и осмислување на ученички 

иницијативи и акции. Оваа програмска поддршка беше реализирана од далечина на 

https://www.youtube.com/watch?v=lfcLWZLy4cA
https://www.youtube.com/watch?v=IuhfGYOyOc4
https://www.youtube.com/watch?v=bP1w0xI7sIk
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платформата Zoom преку низа работилници кои опфатија теми поврзани со младински 

активизам, младинско учество, застапување (advocacy) и промотивни кампањи.  

 

2. Промотивен настан: „Од локална стратегија до локална младинска акција“ 

Промотивниот настан: „Од локална стратегија до локална младинска акција“ беше 

организиран на 28-ми април на платформата Zoom со цел промоција на важноста и 

ефектите од донесените Локални стратегии за меѓуетничка интеграција и граѓанско 

учество на младите, кои овозможија иницирање на младински акции во 10 (десетте) 

општини вклучени во проектните активности во 2020 година: Велес, Прилеп, Кавадарци, 

Долнени, Врапчиште, Тетово, Струга, Пробиштип, Свети Николе и Гевгелија.  

Повеќе од 100 учесници, вклучувајќи ученици, градоначалници и општински 

службеници за  образование од 25 општини, Министерката за образование и наука, 

заменик Министерот за образование и наука, Амбасадорката на Соединетите 

Американски Држави, претставници на УСАИД и ЕУКОМ имаа можност да проследат две 

дискусии помеѓу учениците и  претставниците на образовните институции и единиците 

на локална самоуправа за важноста поттикнувањето на младинското учество во 

донесувањето на одлуки на локално и национално ниво. 

  

Меѓудругото, на настанот беше промовирано и промотивното видео изработено од 

десетте формални средби за застапување спроведени во секоја од десетте општини 

вклучени во Проектните активности, помеѓу учениците и претставниците на општините 

(Градончалници, Раководители на одделенијата за образование и сл.).  

Линк до видеото: https://www.youtube.com/watch?v=bOfC9KXz7ns   

Учениците имаа можност да ги пренесат своите препораки за подобрување на 

квалитетот на формалното образование до носителите на образовни политики, кои се 

однесуваа на поттикнување на повеќе волонтерски активности и поголема вклученост 

на учениците во донесувањето на одлуки преку институционализирани претставнички 

тела на учениците, како во основно така и во средно образование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOfC9KXz7ns


64 | М л а д и н с к и  о б р а з о в е н  ф о р у м  2 0 2 0 - 2 0 2 1  
 

Компонента2: Јакнење на демократската култура и граѓанското однесување меѓу 

младите 

 

1. Трензинзи на наставници по граѓанско образование во средно стручно образование 

Во периодот октомври – декември 2020 година, Проектниот тим на МОФ беше вклучен 

во овозможувањето на програмска и техничка поддршка на Советници од Бирото за 

развој на образованието во спроведување на обуки за наставници по граѓанско 

образование од средни стручни училишта во однос на ревидираната наставна програма 

и соодветните наставни содржини по Граѓанско образование во средно стручно 

образование. Овие обуки беа спроведени во 3 (три) сета на работилници во кои учество 

земаа приближно 80 (осумдесет) наставници по граѓанско образование.  

 

2. Работна група за изработка на Упатство за реализација на училишни клубови и секции 

од далечина и Упатство за реализација на воннаставни активности преку платформи 

за учење на далечина во основно образование 

Проектниот тим на МОФ учествуваше во работната група за изработка на две упатства, 

кои во соработка со Советици од Бирото за развој на образованието и други практичари 

беа дизајнирани со цел да се надминат предвизвиците во наставата од далечина 

предизвикани од пандемијата со КОВИД-19. Овие два документи опфаќаат содржини 

наменети за наставниците по граѓанско образование, но и учениците како крајни 

корисници, кои се однесуваат на различни дигитални алатки и методолошки пристапи 

во планирањето и спроведувањето на воннаставни активности на училишно ниво.  

Училишни клубови и секции: https://www.bro.gov.mk/wp-

content/uploads/2021/03/Sproveduvanje-ucilisni-klubovi-i-sekcii-od-dalecina.pdf 

Воннаставни активности преку платформи за учење на далечина во основно 

образование: https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Upatstvo-za-

vonnastavni-aktivnosti-na-dalecina.pdf 

 

3. Работилници за поттикнување на демократска клима во училиштата 

Во периодот мај – јуни 2021 година, Проектниот тим на МОФ учествуваше во 

овозможување на техничка и програмска поддршка на Советниците од Бирото за развој 

на образованието во спроведување на работилници за поттикнување на демократска 

клима во училиштата. Наставници по граѓанско образование, директори и претставници 

на стручните служби од 120 училишта земаа учество во овие работилници, чија крајна 

цел е зајакнување на капацитетите на наставникот кадар и другите чинители во 

училиштата во процесот на создавање соодветни услови во поттикнување на ученичко 

учество и ученички активизам преку спроведување на ученички иницијативи на 

училишно ниво.  

 

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Sproveduvanje-ucilisni-klubovi-i-sekcii-od-dalecina.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Sproveduvanje-ucilisni-klubovi-i-sekcii-od-dalecina.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Upatstvo-za-vonnastavni-aktivnosti-na-dalecina.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Upatstvo-za-vonnastavni-aktivnosti-na-dalecina.pdf
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4. Активности за оценување и повторување за Граѓанско образование во средно стручно 

образование 

Во рамки на втората компонента на Проектот, проектниот тим на МОФ учествуваше во 

изработка на сет активности за оценување и повторување на содржината од петте 

модуларни единици во рамки на наставната програма за Граѓанско образование во 

средно стручно образование. Овие активности се составени од интерактивни 

симулации, играње на улоги,  квизови и слично, преку кои би се зголемил квалитетот на 

оценување на совладаните содржини во рамки на предметот.  
 
 
 

5. Субгрантирање и поддршка на граѓански организации: 

Во склоп на проектот за Младинско изразување, Младински образовен форум во 2020 

година поддржа 5 младински организации во имплементација на активности на 

локално ниво преку процес на суб-грантирање.  

Повикот за субгрантирање на организации беше отворен во периодот од 10 до 30 

септември и на истиот се пријавија 35 организации со своите предлог проекти за 

реализација на активности со млади. Со цел транспарентна селекција на организациите, 

по отварање на повикот за субгрантирање, организацијата формираше комисија во 

ноември 2019 година за селекција на проектните апликации составена од Данче 

Даниловска Бајдевска, Дејан Докузовски, Методија Стојчески, Бујар Лума и Теодора 

Столевска.  Врз основа на критериумите определени во повикот, комисијата 

селектираше 5 организации чии апликации беа најподобни и највисоко бодувани.  

Организациите кои беа селектирани од страна на комисијата беа:  

 Go green, Скопје – Проект „Сакаме соларна енергија“ 

Проектот беше фокусиран на зајакнување на вештините кај младите за застапување за 

потребата од соларна енергија. Процесот на застапување беше заснован на резултатите 

од анализата која го мереше на отпечатокот на СО2 направен од страна на 15 

училиштата. Во проектот беа организирани обуки и работилници со средношколци кои 

потоа се вклучија во процес на застапување. Учесниците во проектот работеа на видеа 

за застапување, а проектниот тим организираше онлајн квиз за соларна енергија кој 

вклучи 15 учесници. 

 Ајнштајн, Скопје – Проект „Младинско информирање за дислексија“ 

Проектот Младинско информирање за дислексија вклучи работа со 80 студенти од 4 

различни универзитети.  Во вклоп на пректот проектниот тим организираше сет на 4 

обуки за дислексија и работилници со цел да ги поттикне младите да препознаат 

дислексија. Преку обуките, повеќе од 200 учесниците се запознаа со темата на 

дислексија и изразија интерес да ги поддржат младите луѓе кои се соочуваат со оваа 

состојба. 

 Новус, Струмица – Проект „Моќни и гласни млади – Здрави и перспективни заедници“ 
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Проектните активности беа насочени кон зајакнување на капацитетите на локалната 

младина за застапување за проблеми кои се однесуваат на нив. Во склоп на проектот, 

проектниот тим создаде прирачник со позитивни и иновативни практики од земјите од 

западна Европа (каде што младите учествуваат во процеси на носење одлуки) чија цел 

беше да се инспирира локалната младина. Проектот вклучуваше кампања насловена – 

Се изразувам себеси слободно - гласно ги споделувам моите идеи; како и отворена 

работилница за учество и застапување за млади.  

 Рурална коалиција, Куманово – Проект „Преку медиумска писменост до подобрени 

локални политики“ 

Целта на проектот беше да создаде знаење и вештини за препознавање лажни вести 

меѓу младите, и да креира знаење кај младите за како да ги користат медиумите со цел 

да се залагаат за нивните потреби.  

 Актив Лајв, Тетово – Проект „Имам право на лично мислење“ 

Целта на проектот беше да ја поттикне желбата за слобода на изразување кај младите.  

Проектот се состоеше од активности  за организација на консултации и креирање на 

прирачник за слобода на изразување, како и создавање на информативни материјали 

за различни возрасни групи на население. 

Селектираните организации ги спроведоа своите активности во периодот од март 2020 

до декември 2020 година.  

 

 

 
 
 
 
 


