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Во јуни 2009 година МЦГО прослави 5 години од своето постоење. Со одбележување на овој 
јубилеј, тимот од МЦГО заедно со партнерите, соработниците и донаторите, го прослави и сподели 
задоволството од многубројните реализирани активности и постигнатите успеси во работењето.  
 

Во текот на 2009 година активностите на МЦГО беа насочени кон: 
 

• унапредување на постојниот систем на училишното оценување за да го подобри 
поучувањето и учењето и да придонесе за оптимален индивидуален напредок на секој ученик; 

• подобрување на знаењата и вештините на наставниците по математика и природни науки 
за користење современи наставни приоди, како што се учење преку решавање проблеми, учење 
преку истражување и учење преку работа на проекти; 

• зајакнување на капацитетите на училишните одбори преку програма за обука и поддршка  за 
подобрување на раководењето и управувањето со училиштата во услови на децентрализација 
на образованието;  

• организирање на аргументирани дискусии за ученици од средните училишта на одредени 
глобални теми пришто учениците учеа за принципите на демократијата и стекнуваат вештини за 
граѓанско учество; 

• зголемување на довербата меѓу младите во етнички мешаните заедници преку активности 
во училиштата за воспоставување дијалог и соработка; 

• оспособување на одделенските наставници за користење на софтверот ТулКид и негово 
интегрирање во изборниот предмет Работа со компјутер преку партнерска соработка и 
заеднички активности со Бирото за развој на образованието; 

• спроведување на испитување на почетната состојба за проектот Математика со 
размислување од прво до трето одделение, за потребите на УНИЦЕФ и Бирото за развој на 
образованието. 

 

Она што посебно сакаме да го истакнеме за изминатиот период е и следното: 

• Со обуките организирани од страна на МЦГО за различни програми и теми беа опфатени 13775 
учесници (наставници, претставници на училишни одбори, родители, директори, стручни 
соработници, ученици, претставници за образование од централната и локалната власт, 
советници од БРО и државни просветни инспектори). 

• За програмите коишто се релизараа во изминатата година, се изготвија 49067 печатени и 
дигитални прирачници и публикации. 

• МЦГО во улога на домаќин, ја организираше меѓународната конференција Аргументирана 
дискусија во демократија на која учествуваа 100 учесници од 18 земји од САД и Европа; 

• Водејќи грижа за развојот на капацитетите на тимот во МЦГО, во изминатата година петмина 
вработени се оспособија и се здобија со сертификати за реализација на стручни истражувања и 
надворешни евалуации.   

• МЦГО стана рамноправна членка на меѓународната мрежа на центри кои работат на полето на 
образовни политики (НЕПЦ) со седиште во Загреб.  

• Посебно е значајно што во оваа година којашто претставува среднорочје во реализацијата на 
повеќегодишните програми за унапредување на оценувањето на учениците и унапредување на 
наставата по математика и природна група предмети, преку интерни евалуции беа измерени 
позитивни ефекти од влијанието на програмите кај наставниците и учениците. 

 

Во своето работење, продолживме партнерски да соработуваме со Министерството за 
образование и наука, Бирото за развој на образованието, општините, донаторите и невладиниот 
сектор, како и со странски невладини организации. Како и во изминатите години работевме на 
проценка на тековните проблеми и идните потреби од областа на образованието, со цел уште 
поодговорно и поквалитетно да одговориме на барањата кои се поставуват пред нас. 
 

Тимот на МЦГО ја изразува својата благодарност до сите донатори, институции, организации 
и соработници кои ги поддржаа нашите идеи и дадоа голем придонес во остварувањето на 
нашата мисија за унапредување на образованието и развојот на граѓанското општество. 

МЦГО Годишен извештај 2009 

ВОВЕД 
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МЦГО Годишен извештај 2009 

 
МЦГО е лидерска невладина организација којашто изработува образовни програми и дава 
услуги на образовните и други јавни установи, локалната заедница, невладиниот сектор, 
деловниот сектор и граѓаните со цел да придонесе за континуиран развој на граѓанското 
општество.  
 
Стратешки цели на МЦГО: 

• поттикнување учество на граѓаните во демократските процеси во општеството;   

• излегување во пресрет на потребите на заедницата; 

• унапредување на соработката и координацијата меѓу различните општествени 
структури;  

• соработка и воспоставување мрежи за соработка со организации во земјата и 
странство; 

• поддршка на осовременувањето на формалното образование;  

• развивање партнерство со деловниот секторот за поттикнување на корпоративната 
општествена одговорност; 

• изготвување и реализација на програми за граѓанско образование; 

• поттикнување свест и реализација на програми за доживотно учење. 
 
Вредности и принципи на работата на МЦГО: 

• професионално и одговорно работење во невладиниот сектор;  

• обезбедување на стручност во согласност со барањата на клиентите; 

• изнаоѓање идејни решенија и методологии при реализацијата на сите програми; 

• еднаков третман на сите клиенти и партнери; 

• креативност во новите приоди; 

• обезбедување одржливост при реализацијата на сите активности; 

• активно вклучување на корисниците во процесот на креирање и изработка на 
програмите;  

• транспарентност и отчетност во соработката со донаторите и корисниците на 
услугите;  

• промовирање на вредностите за демократско граѓанство во сите сфери на 
работењето. 

 

 
 
 

За МЦГО 
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МЦГО Годишен извештај 2009 

 
Извршен одбор на МЦГО:  

• Нина Бабушковска, преседател;  

• проф. д-р Марија Ташева, член;   

• Милица Петрушевска, член.  
 
Во 2009 година МЦГО имаше вкупно четиринаесет вработени:  
 

• Лорета Георгиева, извршен директор (lgeorgieva@mcgo.org.mk) 

• Владимир Петрески, раководител на администрација и финансии (vpetreski@mcgo.org.mk) 

• Тулаха Тахир, раководител на програми (ttahir@mcgo.org.mk) 

• Горица Мицковска, раководител на Програмата за подобрување на оценувањето при 
УСАИД Проект за основно образование (gmickovska@mcgo.org.mk; 
gmickovska@pep.org.mk)  

• Светлана Гашоска, координатор на Програмата за подобрување на оценувањето при 
УСАИД Проект за основно образование (sgasoska@mcgo.org.mk; sgasoska@pep.org.mk)   

• Аница Алексова, раководител на Програмата за математика и природни науки преку 
Универзитетот во Индијана при УСАИД Проект за основно образование 
(aaleksova@pep.org.mk)  

• Дивна Шиповиќ, раководител на програмата за Зајакнување на капацитетите на 
училишните одбори (dsipovik@mcgo.org.mk)  

• Игор Сасански, асистент на Програмата за математика и природни науки преку 
Универзитетот во Индијана при УСАИД Проект за основно образование 
(isasanski@pep.org.mk) 

• Бесник Рамадани, асистент на програма (bramadani@mcgo.org.mk) 

• Бојан Димески, асистент за админстрација и програми (bdimeski@mcgo.org.mk)  

• Дарко Атанасовски, асистент на програма (datanasovski@mcgo.org.mk)  

• Едмонт Фејза, асистент на програма (efejza@mcgo.org.mk)  

• Илија Илиевски, асистент на програма (ilievski@mcgo.org.mk)  

• Елвира Хасан, хигеничар 
 

 

 
 

Организациска структура на МЦГО во 2009 
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МЦГО Годишен извештај 2009 

 
Државни институции во Република Македонија: 

• Собрание на Република Македонија 

• Министерство за образование и наука (МОН) 

• Биро за развој на образованието (БРО) 

• Државен просветен инспекторат (ДПИ) 

• Државен испитен центар (ДИЦ)  
 
Меѓународни организации: 

• УСАИД Македонија 

• Светско учење (World Learning) во рамките на Програмата на УСАИД за човеков и 
институционален развој 

• Balkan Trust for Democarcy (БТД) 

• Институт за трајни заедници (ИТЗ)  

• Академија за развој на образованието (АЕД), Вашингтон, САД  

• Универзитет за образование во Индијана, Центар за општествени науки и 
меѓународно образование, САД  

• Фондација за уставни права Чикаго, САД 

• Универзитетот од Минесота, САД 

• Организација за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), Набљудувачка мисија 
во Скопје 

• УНИЦЕФ 
 
Општини: 

• 84 општини и град Скопје 
 
Невладини организации: 

• Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС) 

• Центар за институционален развој (ЦИРа) 
 
 
 
 

 

Партнери и соработници 
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МЦГО Годишен извештај 2009 

Време на  
реализација: октомври 2006 – септември 2011 
 
Опис: Оваа компонента има за цел да го унапреди постојниот систем на училишното 

оценување за да го подобри поучувањето и учењето и да придонесе за 
оптимален индивидуален напредок на секој ученик. Со цел да се обезбеди 
систематски приод во унапредувањето на оценувањето на почетокот 
изготвивме  Упатство за оценувањето во училиштата, што го донесе 
Министерот за образование и  наука. Упатството е стручен стандард и 
нормативна рамка за сите други активности. Потоа се изготвени етички кодекс 
во оценувањето што е прифатен од сите заинтересирани во образованието и 
повеќе модули за обука на вработените во образованието  
Со цел да се имплементираат стандардите за оценување во училиштата, се 
реализираат сеопфатни обуки за оценување, за наставниците и раководниот 
кадар од основните училишта и други вработени во образованието и се  
обезбедува континуирана поддршка на професионалниот развој на 
наставниците за оценувањето. До крајот на Проектот ќе бидат обучени сите 
предметни наставници, директори и стручни работници.  
Во рамки на Проектот се изготвуват пишани и електронски материјали за 
оценувањето како ресурси за учење  како и дигитална банка на тест задачи по 
различни предмети.  

 
Резултати:  

• Одржани 4-дневни регионални и училишни обуки за Примена на стандардите за 
оценување.  Со обуките бea опфатени 3894 учесници (3871 наставници, директори и 
стручни соработници од 276 основни училишта и 23 вработени во државни и локални 
институции одговорни за образованието). 

• Одржани 2-дневни обуки за Планирање на оценувањето и воведување етички кодекс 
за оценувањето. Со обуките бea опфатени 301 директори и стручни соработници од 142 
основни училишта. 

• Реализирана 3-дневна обука за креирање на модел за комбинирано оценување 
наменета за 30 советници од БРО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРОЕКТИ ВО 2009 

Проект:   УСАИД - Проект за основно образование – компонента: Унапредување на 
оценувањето во училиштата 
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• Реализирана 4-дневна обука Изготвување на објективни тест задачи  со 54 учесници 
(наставници по сите наставни предмети и психолози), идни изготвувачи на тест задачи 
за потребите за креирање на електронска банка на тест задачи. 

• Обуките го подигнаа нивото на разбирање на оценувањето заради учење и 
наставниците се стекнаа со знаења за користење на нови приоди во оценувањето. 

• Училиштата во годишните програми за работа го вградија оценувањето како еден од 
приоритетите. 

• Посетени 75 училиштата во кои тимовите за оценување и наставниците добија стручна 
поддршка за реализирање на активностите за унапредување на оценувањето од 
регионалните координатори - советниците од БРО. 

• Подобрена е праксата на формативно оценување во училиштата. 355 наставници ги 
исполниле условите за стекнување на сертификат за примена на формативно 
оценување. 

• Спроведен конкурс за најдобри примери на формативно оценување на кој со пишани 
или видео материјали учествувале 46 наставници. 

• 115 наставници кои ја имаат завршено обуката Примена на стандардите за оценување 
доставиле примери од нивната добра практика во оценувањето. Најуспешните примери 
(пишани и видео материјали) се објавени на веб страната на ПЕП. 

• Пошироката јавност редовно се информира и разменува искуства преку блогот на 
компонентата (6300 посети), веб страната на ПЕП, Е-вести (се доставуваат до сите 
училишта 3 пати годишно) и презентации во стручни списанија и на собири. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЦГО Годишен извештај 2009 
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МЦГО Годишен извештај 2009 

 
Време на  
реализација: октомври 2006 – септември 2011 
 
Опис: Оваa компонента се реализира со стручна поддршка и во партнерство со 

Универзитетот во Индијана. Главна цел на оваа компонента е да се помогне 
учениците да ги развиваат способностите за критичко размислување за да 
успеат во глобалната економија базирана на знаење. Компонентата работи на 
подобрување на знаењата и вештините на наставниците по математика и 
природни науки за користење современи наставни приоди, како што се учење 
преку решавање проблеми, учење преку истражување и учење преку работа на 
проекти. При тоа обезбедуваме и поддршка на професионалниот развој на 
наставниците на ниво на училиште преку училишните активи на наставници и на 
локалните / регионалните тимови за учење; осмислување на активности и 
организирање презентации на продуктите на природно-научните клубови на 
ученици; изготвување прирачници за секој предмет и друг вид печатени и 
дигитални прирачни материјали за подобрување на поучувањето и учењето.   

 
Резултати:  

• Организирани се и реализирани 2 обуки за обучувачи: по географија и природни науки 
(физика, хемија и биологија) водени од консултанти од Индијана Универзитетот. 

• Вклучени се 182 основни училишта во фаза 3 од компонентата, одржани се 55 обуки, и се 
обучени околу 1200 наставници по математика, физика, хемија, биологија и географија. 

• Одржани се средби на 19 тимови за учење преку кои поддршка добија околу 350 
наставници. 

• Подготвен е постер за природните науки на македонски и албански јазик, отпечатен е во 
1500 примероци и е доставен до сите основни училишта. 

• Организирани се презентации на 16 Еколошки движечки машини во 9 регионални центри, 
на кои учествуваа  27 наставници и 230 ученици од седмо и осмо одделение. 

• Подготвени се 5 нови прирачници за наставата на 21-от век по математика, физика, 
хемија, биологија и географија на македонски и албански јазик, отпечатени се вкупно во  

4850 примероци и се доставени до 8 регионални центри. 

Проект:  УСАИД - Проект за основно образование – компонента: Унапредување на 
наставата по математика и природната група предмети 
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МЦГО Годишен извештај 2009 

Време на  
реализација: ноември—декември 2009 

 
Опис: Испитувањето на состојбата пред започнувањето на обуките во проектот 

Математика со размислување, имаше за цел да се воспостави методологија 
и да се обезбедат податоци за состојбите,  што понатаму ќе овозможат 
следење на проектните активности и мерење на влијанието на Проектот врз 
квалитетот на наставата и врз постигањата на учениците, и тоа:  

• да се испита разбирањето на учењето и поучувањето математика од страна 
на наставниците од одделенска настава поврзано се принципите на 
поучување математика во проектот, 

• да се испитаат математичките и педагошките знаења на наставниците  

• да се измерат постигањата на учениците на крајот на трето одделение  

• да се испитаат активностите за подобрување на наставата по математика на 
училишно ниво и подготвеноста за поддршка на проектните активности во 
училиштата во проектот 

• да се проценат специфични потребите за обука на наставниците во Проектот. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Време на  
реализација: ноември 2008 – јануари 2009 
 
Опис: Целта на овој проект беше да се даде поддршка за професионален развој на 

наставниците за користење на опремата донирана во 117 основни училишта со 
средствата собрани од хуманитарниот концерт на Тоше Проески.  

 

Резултати:  

• Беа реализирани 8 еднодневни работилници за 
претставници од 117 основни училишта од областа на 
музика, математика и природни науки. 

Проект: УНИЦЕФ -  Математика со размислување од прво до трето одделение,  
Испитување на почетна состојба 

Проект: Обука за користење на опрема донирана од средствата од хуманитарниот 
  концерт на Тоше Проески 
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МЦГО Годишен извештај 2009 

Време на  
реализација: декември 2008 - јуни 2010 
 

Опис: Програмата за обука се реализираше во соработка со Бирото за развој на 
образованието. Во програмата беа вклучени 236 основни училишта пришто 
целта беше да се обучат сите одделенски наставници за користење на 
иновативен софтвер при работа со учениците од одделенска настава. Со 
промените во наставната програма во концептот за деветгодишно образование 
и интегрирање на ТулКид во изборниот предмет Работа со компјутер, се 
обезбеди оддржливост на оваа програма.  

 
Резултати:  

• Обучени се 25 советници од БРО за обука и следење на реализиција на примената на 
ТулКид; 

• Во соработка со БРО обучени се 668 одделенски наставници од 236 основни училишта 
како обучувачи одговорни за дисеминација во нивните училишта; 

• Обучени се вкупно 3423 одделенски наставници; 
• Дистрибуирани се вкупно 3776 прирачници на македонски и албански јазик. 
 

 
 
 

Проект:  Обука за ТулКид за одделенски наставници 
УСАИД Проект за развој на човеков и институционален развој 
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Време на  
реализација: април 2009 – јуни 2010 
 

Опис: Програмата Зајакнување на капацитетите на училишните одбори (ЗКУО) е дел 
од активностите на УСАИД за подобрување на раководењето и управувањето 
со училиштата во услови на децентрализација на образованието. Целта на 
програмата е преку зајакнување на капацитетите на членовите да им се 
помогне на училишните одбори (УО) да го преземат управувањето со 
училиштата во рамките на своите со закон дефинирани ингеренции. 
Обезбеден е Прирачник за училишните одбори на основните и средните 
училишта како практичен водич и алатка за работа. Три циклуси на обука и 
менторски сесии на теми релевантни за работата на УО се реализираат со 
цел да се  обезбедаат информации за нивните права и обврски, за клучните 
улуги кои ги имаат во работата на училиштето, за размена на искуства и 
споделување на добри пракси како и запознавање со вештините неопходни за 
добро функционирање на колективниот орган на управување.  

 

Резултати:   

• Прирачник за училишни одбори на основни и средни училишта издаден на македонски 
и албански јазик; 

• Реализирани регионални средби со одговорните за образование од општините за 
подобрување на програмата и обезбедување на подршка и одржливост на програмата; 

• Изготвена програма за обука за три циклуси на ЗКУО програмата на теми: 

⇒ Права и обврски на УО; Стратешки документи во ингеренција на УО; 
Комуникации - клуч за градење на партнерства; УО и финансирање на 
училиштето; Обезбедување на квалитет и ефикасност на УО; Законска 
регулатива и законски процедури значајни за УО. 

• Обучени 37 обучувачи и ментори за реализација на програмата. 

• Реализирана обука за 1760 члена на УО од 440 училишта во 31 регионален центар на 
македонски и албански јазик за секој циклус. 

• Во секој циклус реализирани менторски средби за секој училишен одбор во неговото 
училиште. 3183 членови од 435 училишни одбори учествувале на менторските средби 
во секој циклус. 

• Се зголеми свеста во училиштата и пошироко за важноста на УО. 
• Се создаде форум за споделување на искуства и проблеми во управувањето и се 

дискутираше по бројни прашања и дилеми со кои се соочуваат на ниво на училиште. 
• Училишните одбори почнаа да изготвуваат Програма за работа на УО, и Деловник за 

работа на УО, врз база на примероците дадени во Прирачникот. 
• Училишните одбори од источниот регион формираа 

Координативно тело за соработка со седиште во Штип. 

• Изготвена дата база на податоци на членови на УО. 

МЦГО Годишен извештај 2009 

Проект:  Зајакнување на капацитетите на училишните одбори  
УСАИД - Програма за развој на човеков и институционален развој 
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Време на  
реализација: август 2007 - јануари 2011 
                       
 Опис: Проектот Аргументирана дискусија за демократијата се реализира со 

поддршка на  Фондација за уставни права од Чикаго во партнерство со 
Фондацијата за уставни права од Лос Анџелес и  Street Law, Inc. Партнерска 
институција на МЦГО во реализација на проектот е Универзитетот Индијана во 
Блумингтон, САД. Преку организирани аргументирани дискусии на одредени 
глобални теми  во четири средни училишта  во Република Македонија, водени 
од обучени наставници, учениците учат за принципите на демократијата и  
стекнуваат вештини за граѓанско учество. Во проектот се вклучени 12 
наставници и 200 ученици од следните средни училишта: Гимназија “Кочо 
Рацин” во Велес, Средно општинско економско училиште “Гостивар” во 
Гостивар, Средно хемиско училиште “Марија Склодовска Кири” и Средно 
државно училиште “Димитар Влахов” во Скопје. 

                        
Резултати: 

• Обучени се 12 наставници за раководење со активности за аргументирани дискусии. 
• Аргументираните дискусии се водеа на три актуелни глобални теми: Малолетничка 

деликвенција, Клонирање и Малцинствата во демократијата во кои учествуваа 200 
ученици од проектните училишта. 

• Учениците ги разменуваа своите мислења и ставови на дадените теми со своите 
врсници од САД на англиски јазик во текот на четри одржани видео-конференции. 

• Се реализираа студиски посети на наставници од Македонија во САД и обратно со што 
се унапреди соработката на проектните училишта од двете земји.  

• Аргументираните дискусии им овозможија на учениците да ги развиваат способностите 
за меѓусебно сослушување, аргументирано дискутирање, формирање ставови, и 
донесување одлуки врз база на аргументи. 

• МЦГО во улога на домаќин, ја организираше меѓународната конференција 
Аргументирана дискусија во демократија на која учествуваа 100 учесници од 18 земји 
од САД и Европа. 
 
 
 

 

МЦГО Годишен извештај 2009 

Проект:  Аргументирана дискусија за демократијата - Фондација за уставни права 
Чикаго  
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Време на  
реализација: септември 2008 - јуни 2009 
 
Опис: Во овој проект учествуваа четири средни училишта од Куманово: „Гоце 

Делчев“, „Наце Буѓони“, „Киро Бурнас“ и „Перо Наков“ и средното 
училиште „Мирко Милески“ од Кичево. Проектот имаше за цел да ја 
зголеми довербата меѓу младите во етнички мешаните заедници преку 
воспоставување дијалог и соработка и подигнување на свеста за 
потребата од градење на мултикултурализам, соживот во мултиетничко 
општество; промовирање на демократијата и толеранцијата; надминување 
на стереотипите и превенција од конфликти.   

 
Резултати:  

• Се одржаа 8 работилници на кои учениците и наставниците од проектните училишта 
учеа за концептите: мултикултурализам, непристарасност, конфликти, толеранција, 
демократија, стереотипи и предрасуди. 

• Беа реализирани разновидни воннаставни активности: 
⇒ посети на институции на власта (Престедател на државата и Парламент) и 

учениците подобро се запознаа со нивните функции; 
⇒ Заеднички беа посетени религиозни и културни објекти (џамија, црква, музеј) и 

учениците учеа за различните култури и традиции; 
⇒ Учениците реализираа активности за презентирање на различните култури и 

традиции; заедно спортуваа; работеа на проекти за заштита на околината. 
• Учениците и наставниците од сите проектни училишта организираа завршни 

презентации за постигнатите резултати од проектот и ги претставија пред публика 
од други ученици, родители, училишно раководство, родители и претставници од 
општината.  

 

 

МЦГО Годишен извештај 2009 

Проект:  Мултиетнички воннаставни активности во средните училишта во 
Куманово и во средното училиште “Мирко Милески” во Кичево 
реализиран во соработка со Мисијата на ОБСЕ  
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Време на  
реализација: јануари 2009 - јуни 2010 
 
Опис:  Целта на овој проект е да се даде поддршка на општините во Република 

Македонија за успешна реализација на децентрализацијата во образованието. 
Основната задача беше да се идентификуваат постоечките квалификации и 
способности на човечките ресурси во општините со цел да се планира 
долгорочна поддршка во нивниот натамошен професионален развој.  

 
Резултати: 

• Организирани се 10 регионални презентации наменети за одговорните за образование 
во општините. 

• Се изготви база на податоци за одговорните за образование во општините врз основа на 
одговори  во пополнетите прашалници добиени од 78 претставници од 76 општини. 

• Се изготви публикација „Истражување на потребите за поддршка на децентрализацијата 
во образованието“ којашто претставува извештај од истражувањето кое се реализираше 
со цел да се приберат податоци и да се изврши анализа на потребите за 
професионален развој на одговорните за образованието во општините. Истражувањето 
е реализирано во 76 од 84 општини во Република Македонија и во Град Скопје. 

 
 
 

 
 
 

МЦГО Годишен извештај 2009 

Проект: Успешни општини - Подобро образование поддржан од Balkan Trust for 
  Democracy  
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МЦГО Годишен извештај 2009 

Објавени материјали во 2009 година 

Проект 
 
 
 

Број на испечатени  
прирачници, книги, брошури и 

сл. Вкупно 

македoнски албански 

ПЕП Оценување - календар 2009 1000 700 1700 

ПЕП Оценување - календар 2010 13450 6550 20000 

ПЕП Оценување - Прирачник 1 3550 2050 5600 

ПЕП Оценување - Прирачник 2 
(презентации) 

3550 2100 5650 

ПЕП Оценување - Потсетник 2200 1500 3700 

ПЕП Оценување - ИКТ во оценувањето 1500 0 1500 

ПЕП Математика и природни науки 4400 1650 6050 

Училишни одбори 3725 1142 4867 

ТулКид - Прирачник за наставници 1400 650 2050  

ВКУПНО 34775 16342 49067 
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МЦГО Годишен извештај 2009 

Програма 
Период на 

реализација 
Донатор Целна група 

Програмска област: Поддршка на демократските процеси 
Цел: оспособување на граѓаните за активно учество во животот на заедницата и создавање механизми за одржливо 
граѓанско образование. 

Аргументирана дискусија во 
демократија 

08/2007 – 01/2011 
Фондација за уставни 

права од Чикаго 
12 наставници и 200 ученици од 4 

средни училишта 

Меѓуетнички воннаставни 
активности во средните училишта 

во Куманово 
09/2008 - 06/2009 

Организација за 
безбедност и соработка во 

Европа (ОБСЕ), 
Набљудувачка мисија во 

Скопје 

8 наставници и 70 ученици од 4 
средни училишта 

Меѓуетнички воннаставни 
активности во средните училишта 

во Кичево 
09/2008 - 06/2009 

Организација за 
безбедност и соработка во 

Европа (ОБСЕ), 
Набљудувачка мисија во 

Скопје 

4 наставници и 60 ученици од 1 
средно училиште 

Зајакнување на капацитетите на 
училишните одбори 

04/2009 - 06/2010 

УСАИД  
Програма за човеков и 

институционален развој  
Светско учење 

440 основни и средни училишта 

Програмска област: Осовременување на образованието 
Цел: осовременување на образованието во области каде што има потреба за стекнување на современи знаења и 
вештини потребни за подобрување на работата на образовните институции. 

Проект за основно образование, 
компонента: ,,Унапредување на 
оценувањето на учениците” и 

компонента: ,,ИКТ во 
образованието” 

10/2006 – 09/2011 

УСАИД Проект за основно 
образование (ПЕП) и 

Академија за развој на 
образованието (АЕД) 

Оценување: 
154 oсновни училишта (наставници 
од предметна настава, директори и 

стручни соработници) 
и советници од БРО, државни 

просветни инспектори, обучувачи 
ИКТ во образованието: 

 234 наставници 

Проект за основно образование, 
компонента: ,,Математика и 

природни науки” 
10/2006 – 09/2011 

УСАИД Проект за основно 
образование (ПЕП) и 

Универзитетот во 
Индијана 

Наставници од 218 oсновни 
училишта, советници од БРО, 

универзитетски професори 

Обука за користење на опремата 
донирана од средствата од 

хуманитарниот концерт на Тоше 
Проески 

11/2008 - 01/2009 

УСАИД Проект за основно 
образование (ПЕП); 

Академија за развој на 
образованието (АЕД) 

117 основни училишта 

Математика со размислување од 
прво до трето одделение 

Испитување на почетна состојба 
11/2009 - 12/2009 УНИЦЕФ 30 основни училишта 

Обука ТулКид за одделенски 
наставници 

12/2008 - 06/2010 

УСАИД  
Програма за човеков и 

институционален развој  
Светско учење 

246 основни училишта 

Програмска област: Излегување во пресрет на актуелните потреби на заедницата 
Цел: постојан контакт со корисниците и преземање активности за унапредување на соработката со различни 
општествени структури. 

Успешни општини - Подобро 
образование 

12/2008 – 12/2009 
Balkan Trust for   

Democracy (БТД) 
84 Општини и град Скопје 

Листа на проекти во 2009 по програмски области во МЦГО  
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Финансиски извештај 
 
МЦГО е запишан во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации во Основниот суд - 
Скопје 1, под регистарски број 1780, со решение бр. 97/04 од 07.06.2004 година. Матичен број: 
5875471. Единствен даночен број: 4030004512015. Финансиското работење во МЦГО е 
организирано на начин кој ги почитува најважните начела на финансиското работење: 
отчетност, транспарентност, документираност. Сметководственото работење и евидентирање 
е во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации. МЦГО изготвува 
месечни финансиски извештаи за своето работење, како и годишен финансиски извештај. 
МЦГО, во согласност со барањата на различни донатори, подготвува и посебни финансиски 
извештаи врз основа на сметководствената документација и евиденција. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЦГО Годишен извештај 2009 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА Година 

       2008 2009 

Актива        

А: Постојани средства (I+II+III) 
  

4,355,523.00 7,294,957.00 

I. Нематеријални средства  76,953.00 76,471.00 

II. Материјални средства   1,983,452.00 3,345,081.00 

III. Материјални и нематеријални вложувања во подготовка 2,295,118.00 3,873,405.00 

Б:  Парични средства, краткорочни побарувања,  
     активни пресметковни сметки (I+II+III+IV+V+VI) 

10,368,938.00 13,439,706.00 

I. Парични средства   9,810,568.00 12,813,929.00 

  I a: Жиро-сметка   3,914,481.00 7,186,475.00 

  I б: Благајна   18,962.00 5,992.00 

  I в: Девизна сметка   5,877,125.00 5,621,462.00 

II. Купувачи    - - 

III. Побарувања за аванси, депозити    - - 

IV. Краткорочно-финансиски побарувања 292,536.00 328,842.00 

V. Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси 18,104.00 10,846.00 

VI. Активни временски разграничувања  247,730.00 286,089.00 

  VI a: Однапред платени трошоци  82,555.00 106,364.00 

  VI  б: Други временски разграничувања 165,175.00 179,725.00 

В:  Ситен инвентар - - 

    Вкупна актива (А + Б + В): 14,724,461.00 20,734,663.00 

          

Пасива        

А. Извори на деловните средства  4,355,523.00 7,294,958.00 

  I Деловен фонд   4,355,523.00 7,294,958.00 

Б. Краткорочни обврски и пасивни пресметковни сметки 686,843.00 1,727,134.00 

  I Добавувачи   319,498.00 855,649.00 

  II Обврски спрема државата и др.институции 5,708.00 45,705.00 

  III Краткорочни финансиски обврски  301,531.00 344,006.00 

 IV Други краткорочни обврски  60,106.00 481,774.00 

В. Пасивни временски разграничувања  9,607,756.00 11,638,232.00 

 I 

Дел од вишокот од приходите пренесен во наредната 

година 
9,445,779.00 11,462,788.00 

  II Други пасивни временски ограничувања 161,977.00 175,444.00 

Г. Нераспределен дел од вишокот на приходите 74,339.00 74,339.00 

    Вкупна актива (А + Б + В + Г): 14,724,461.00 20,734,663.00 

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ Година 

 2008 2009 

Приходи        

Приходи од услуги    -                  -         

Приходи од камати и позитивни курсни разлики 369,422.00 476,194.00 

Приходи од членарини, подароци, донации и други извори 30,769,835.00 50,211,910.00 

Приходи од кирии и закупнини   - - 

Сопствени приходи    - - 

Други приходи    16,872.00 139,274.00 

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година 18,329,418.00 9,445,779.00 

      Вкупно приходи: 49,485,547.00 60,273,157.00 

          

Расходи        

Материјални расходи, услуги и амортизација 9,729,386.00 16,433,785.00 

Други расходи    13,681,695.00 17,557,847.00 

Капитални и други средства   3,058,073.00 3,852,381.00 

Помошти и донации и други давачки  5,225,884.00 132,025.00 

Плати и надомест на плати  8,291,544.00 10,834,331.00 

Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот 53,186.00 - 

    Вкупно расходи: 40,039,768.00 48,810,396.00 
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ШТО ВО 2010... 
 

• Подигнување на капацитетите на МЦГО за соочување со тековните промени во 
доменот на граѓанскиот сектор; 

• Јакнење на меѓуетничката соработка и доверба во заедницата; 

• Истражувања во областа на образованието; 

• Зајакнување на капацитетите на вработените на општините за унапредување на 
соработката на општините со училиштата; 

• Поттикунување и градење на партнерството меѓу централната и локалната власт; 

• Поддршка на наставниците за користење на едукативен софтвер во наставата; 

• Проширување и продлабочување на активностите за унапредување на оценувањето 
и зголемување на етичноста во оценувањето; 

• Подигнување на квалитетот на образованието преку унапредување на наставата по 
математика и природната група предмети; 

• Подигнување на капацитетите на локалната администрација за работа во областа на 
образованието; 

• Обезбедување на обуки од областа на образованието според специфични барања 
на корисниците.  

МЦГО Годишен извештај 2009 
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