
 
 

 

Краток опис на проектот ‘‘Втемелување на Мулти-етничката младинска 

работа во наставната програма на Универзитетите за идните наставници". 

 

Генерални цели на проектот се: 

 

• Модел пристап за мировно образование, се развива, спроведува и се 

промовираат преку комплементарни приоди од партнерските организации и 

се развива на различни институционални нивоа во формалниот образовен 

систем (на пример, училиштата, универзитетите, министерствата) помеѓу 

другото - развој на курсеви, наставните програми, образовни материјал и 

постојана обука на релевантните заинтересирани страни 

• Поединци и групи кои можат да бидат причина за промени во со 

конфликт засегнатите заедници и го промовираат градењето на мирот преку 

развивање на заеднички активности / практики во општеството кои помагаат 

во надминувањето на етноцентрична поделба во јавниот живот и да 

придонесе за процесот на помирување. 

• Промовира размена и соработка за одржлив мир во рамките на соодветната 

земја и на регионално ниво на различни нивоа на општеството  

 

 

Во рамките на проектот кој се имплементира во соработка со германската 

организација Курве од Вустров на наштите партнери (Универзитетите) и 

нивните студенти им ги нудиме следниве можности: 

- Да бидат дел од курсот кој се спроведува во соработка со 

универзитетите кои делегираат соодветни професпри за истиот 

- Студентите да бидат дел од тренинг за ‘‘креативна разработка на 

конфликти‘‘, кој го организира ЦБС Љоја 

- Им се дава можност на студентите да предложат, осмислат и 

имплементираат некој мали иницијативи во своите средини. За нив ќе 

биде доделена мала финансиска поддршка (материјали, реквизити...) 



 
- Да бидат дел од студиска посета која ја организираме еднаш годишно 

заедно со студенти од другите универзитети со кои соработуваме.  

 

 

Во суштина проектот подразбира пакет на методи за сензивитизација 

на идните наставници и нивна обука како да се справуваат со ситуации кога 

еден ден ќе работат во образование 

 

Проектот почна да се имплементира уште од 2008 година и до сега 

имаме склучено соработка со  

- Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово 

- Државниот Универзитет во Тетово 

- Институтот за педагогија при УКИМ – Скопје 

- Факултетот за образовни науки при УГД – Штип 

- Педагошкиот факултет – Универзитет Св. Климент Охридски – Битола 

 

Направени се и првични контакти со Педагошкоит факултет од Скопје. Се 

надеваме дека од следната година и тие ќе бидат дел од овој проект.  

 

 


