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ВОВЕД
Во текот на 2010 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;
 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;
 зголемување на довербата меѓу младите во етнички мешаните општини преку
обезбедување стручна поддршка и менторство во процесот на реализација на воннаставните
активности со учество на ученици со мешан етнички состав;
 организирање на обуки за математичка и јазична писменост за наставници од прво до
трето одделение, за потребите на УНИЦЕФ и Бирото за развој на образованието.
Во своето работење, продолживме партнерски да соработуваме со Министерството за
образование и наука, Бирото за развој на образованието, Држевен испитен центар, 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.
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За МЦГО
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.
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Организациска структура на МЦГО во 2010

Извршен одбор на МЦГО:
 Нина Бабушковска, преседател;
 проф. д-р Марија Ташева, член;
 Милица Петрушевска, член.
Во 2010 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

5

МЦГО Годишен извештај 2010

Партнери и соработници
Државни институции во Република Македонија:

Министерство за образование и наука (МОН)

Биро за развој на образованието (БРО)

Државен испитен центар (ДИЦ)
Меѓународни организации:

УСАИД Македонија

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

Амбасада на САД

УНИЦЕФ

Balkan Trust for Democracy (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

Фондација за деца Песталоци
Општини:

84 општини и град Скопје
Невладини организации:

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

Центар за институционален развој (ЦИРа)

Планетум, Струмица
Училишта:

340 основни училишта

92 средни училишта
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ПРОЕКТИ ВО 2010
Проект:

УСАИД - Проект за основно образование – компонента: Унапредување на
оценувањето во училиштата

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 се 4-дневни обуки „Примена на стандардите
за оценување― за 133-те училишта вклучени во 4-та
(последна) фаза од реализација на Компонентата. На
обуките организирани на училишно ниво и реализирани
од страна на парови училишни обучувачи (вкупно 224
обучувачи), обучени се вкупно 2700 наставници од сите
133 училишта.
Организирани се 2-дневни обуки „Планирање на
оценувањето и воведување етички кодекс за
оценувањето на постигањата на учениците― за
основните училиштата вклучени во 4 фаза. На овие
обуки се обучени вкупно 240 претставници (директори и
стручни соработници) од 121 училиште.
Со цел да се обезбеди поддршка за училиштата и
наставниците за унапредување на оценувањето, а
посебно за практичната примена на формативното
оценување, Компонентата обезбеди да се реализираат
стручни посети за поддршка од страна на советниците
од БРО и мастер-обучувачите за програмата Примена
на стандардите за оценување. Во текот на 2010
година, обезбедена е поддршка на вкупно 199 училишта
преку посети, и за време на истите направени се увиди
на 191 наставен час.

7

МЦГО Годишен извештај 2010












Селектирани се 24 пишани трудови и 15 кратки филмови изготвени од наставници со
приказ на успешни практики од примена на формативното оценување и истите се
публикувани во прирачник со ЦД „Оценување за учење во 21 век – збирка примери од
практиката―. Испечатени се 10.400 примероци и истите се дистрибуирани до сите
предметни наставници од РМ.
Испечатени се 1000 постери „Распоред за средби со родителите― на македонски и
албански јазик со цел да се мотивира поголемо присуство на родителите во училиште, а
со цел подобрување на учењето на учениците и зголемување на транспарентноста на
средбите преку воспоставување распоред како за групни, така и за индивидуални
средби. Постерите се доставени до сите ОУ и подрачни училишни згради во РМ.
Поддржана е идејата на 4 водечки основни училишта кои го унапредуваат оценувањето
за формирање на Мрежа на училишта кои го унапредуваат оценувањето.
Компонентата овозможи стручни средби на Мрежата, овозможувајќи размена на
искуства и практики на вклучените училишта, како и вклучување на нови училишта.
Одржана е обука за оспособување наставници за пружање менторска поддршка за
унапредување ан оценувањето, на која беа обучени 24 наставници од 22 училишта со
албански наставен јазик. Наставниците кои ја завршија обуката се оспособија за
обезбедување менторскаподдршка за наставниците – колеги од други училишта.
Реализацијата на програмата за менторство е одговор на потребата за обезбедување
дополнителна поддршка на училиштата со албански наставен јазик за практична
примена на формативното оценување и исполнување на процедурите за здобивање со
сертификати од ПЕП за програмата за формативно оценување.
На 29-30 март 2010 година во Скопје се одржа регионална конференција „Од резултати
на екстерно оценување и испити до политики―, организирана во соработка со
Министерството за образование и наука и Проектот за модернизација на образованието
од Светската банка. На конференцијата учество зедоа преставници од државните
испитни центри од регионот и Македонија, како и странски експерти од оваа област од
Холандија и Англија.
Модулот за обука „Сумативно оценување― беше изготвен во декември 2010 год. 31
учесник (советници од БРО и мастер обучувачи од Компоенентата) беа обучени и се
стекнаа со компетенции за мастер обучувачи за обука за сумативно оценување.
Програмата за обука ќе биде реализирана низ цела Македонија преку одржување на
регионални обуки за претставници од училиштата кои потоа ќе извршат дисеминација во
своите училишта.

8

МЦГО Годишен извештај 2010
Проект:

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

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:

Организирана е еднодневна обука за фасилитаторите по математика, водена од страна
на 2 мастер фасилитатори. На обуката присуствуваа 23 обучувачи по математика.

Организирана е четиридневна обука за фасилитаторите по математика, водена од страна
на консултант од Индијана Универзитет. На обуката присуствуваа 24 обучувачи по
математика.

Во рамките на вториот циклус на обука, организирани се и реализирани 105 групи за
обука, каде што присуствувале околу 2100 наставници по математика, физика, хемија,
биологија и географија.

Организирани се 19 средби на Регионални тимови за учење, на кои имаат земено учество
преку 350 наставници.

Реализирани се 7 обуки, на кои што учествуваа 109 студенти од 4-та година, кои
студираат на наставна насока на групите математика, математика-физика, биологија,
хемија и биологија-хемија на Природно-математички факултет – Скопје и на Државен
Универзитет во Тетово.

Подготвен е прирачник за "Научни ученички клубови", а во рамките на оваа активност се
вклучија 22 училишта, во коишто беа формирани 30 НАУК клубови. Овие 30 клубови беа
менторирани од страна на 43 наставници, а активно во работата беа вклучени околу 500
ученици. Беа организирани 3 настани, во Велес, Битола и Скопје, каде што тимовите ги
презентираа своите изработки.

Организирана е пилот-активност за Користење на калкулатори во наставата по
математика, во која учество зедоа 7наставници по математика, во предметна настава и
3 наставници од одделенска настава.
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Проект:

УНИЦЕФ - Обука за наставниците за математичка и јазична писменост од
прво до трето одделение

Време на
реализација: март—декември 2010
Опис: Овој проектот на УНИЦЕФ се реализира во партнерска
соработка помеѓу Бирото за развој на образованието (БРО),
УНИЦЕФ и МЦГО и има има за цел да го подобри
разбирањето на наставниците за квалитетна настава по
математика и јазик. Обучените наставници од страна на
УНИЦЕФ беа одговорни да ја дисеминираат обуката во своите
училишта, како и на наставници од други училипта ширум
Македониаја. Во овој период беа вклучени училишта од Фаза 1
и Фаза 2 за математика и Фаза 1 за јазик.
Резултати:

За потребите на програмите „Математика со
размислување’’ и „Јазична писменост во почетните
одделенија’’, од страна на странски екперти обучени и
сертифицирани се 28 советници од БРО и 96 мастер
обучувачи.

Во првите две фази од програмата „Математика со
размислување’’ и првата фаза од програмата „Јазична
писменост во почетните одделенија’’ беа обучени 2435
одделенски наставници од 110 основни училишта.

За потребите на овие обуки беа испечатени 2900
прирачници и беа доставени до 110-те училишта.

Проект:

Интегрирање на децата во училишната средина преку поттикнување на
нивната креативност—Амбасада на САД

Време на
реализација: мај - декември 2010
Опис: Целта на овој проект е да се овозможи наставниците
од ОУ „Ѓорѓи Сугаре― - Битола да реализираат воннаставни
активности со учениците од ромска и македонска етничка
припадност заеднички да се дружат, како и да се поттикнат
нивните креативни идеи што ќе ги реализираат низ
разновидни игри во активности што содржат уметност, спорт,
музика, театар и еколошки активности.
Резултати:

Активности со 125 ученици раководени од 5 наставници
со цел да ги развијат способносите на учениците за свесност
за заштита на околината, за учење на англиски јазик, да ги
золемат сонанијата за мултиетничка и мултикултурна
разноликост, тимска работа со цел да ја потикнат
креативноста кај децата.
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Проект:

Обука за ТулКид за одделенски наставници
УСАИД Проект за развој на човеков и институционален развој

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.

11

МЦГО Годишен извештај 2010
Проект:

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори
УСАИД - Програма за развој на човеков и институционален развој

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.

12

МЦГО Годишен извештај 2010
Проект:

Аргументирана дискусија за демократијата - Фондација за уставни права
Чикаго

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:

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

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

3 сесии со наставниците за подготовка на 3 теми за аргументирана дискусија.

12 наставници одржаа вкупно 96 часови за аргументирана дискусија со учениците.

1 заемна студиска посета на наставниците од Република Македонија и Индијана, САД, и
1 студиска посета на наставниците од Република Македонија во Србија.
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Проект: Унапредување на меѓуетничкиот дијалог во општините
Агенција за развој и соработка на Швајцарија и Центарот за
институционален развој – ЦИРа во рамки на програмата CIVICA Mobilitas
Време на
реализација: февруари 2010 - март 2011
Опис:

Проектот вклучуваше активности за унапредување на меѓуетничкиот
дијалог во основните училишта во 5 општини (Куманово, Тетово, Струга,
Струмица и Маврово и Ростуша) преку обезбедување стручна поддршка и
менторство во процесот на реализација на воннаставните активности со
учество на ученици со мешан етнички состав. Преку зајакнување на
комуникацијата и соработката за подобрување на меѓуеничкиот дијалог и
соработка помеѓу општините и училиштата, се иницираше зголемување на
демократското учество за подобрување на меѓуетничката соработка во
локалната заедница. Во пректот учествуваа наставници, родители,
училишно раководство и ученици од сите етнички и културни групи
присутни во општините, како Македонци, Албанци, Турци, Роми,
Македонски муслимани, Бошњаци, Египќани и Власи.

Резултати:

Тимовите за подобрување на меѓуетничкиот дијалог во општините, беа запознати со
концептот и активностите за меѓукултурно образование и дијалог во училиштата со
мешан етнички состав на ученици.

Наставниците стекнаа знаења и вештини за реализација на воннаставни
активности, како и вештини за комуникација и соработка со локалните медиуми.

Во 9 основни училишта во 5-те општини, вкупно 1.568 ученици беа водени од 12
наставници и поддржани од 93 наставници во процесот на стекнување на знаења и
вештини за градење ставови за разбирање на „другоста― и унапредување на
односите на заемен респект, толеранција и соработка преку практикување на
воннаставни активности за подобрување на меѓуетничката соработка.

На завршниот форум се заклучи дека воннаставните активности во училиштата
треба редовно да се реализираат со вклучување на што поголем број на ученици со
различно етничко потекло.

Учесниците во проектот ја согледаа потребата за
интегрирање на воннаставните активности за
унапредување на меѓуетничките односи во
годишните програми за работа на училиштата.

По иницијатива на учениците ОУ „Христијан
Карпош― во општина Куманово, се организираше
собирање на облека и финансиски средства за
помош на едно од ромските семејства во општината
кои живеат во длабока беда.

Иницијативите на учениците во текот на
воннанставните активности се реализираа со
резултати повеќе од очекувањата.
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Проект:

Успешни општини - Подобро образование поддржан од Balkan Trust for
Democracy

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:

Се одржаа 5 регионални работилници за презентирање на методите за унапредување
на концептот за остварување на задачите на одговорните за образование во општините
во врска со контролата и барањата за постигнување на квалитетот на образованието.
Работилницата ги опфати следните карактеристични подрачја од образованието:
 Оценувањето во функција на подобрување на клучните компетенции кај
учениците;
 Процесот на самоевалуација во училиштата;
 Компетентноста и професионалната независност на стручните служби во
локалната самоуправа;
 Компетентноста на локалните институции и заинтересираноста за градење на
систем за следење на оценувањето и неопходност од градење на систем за
следење на оценувањето во училиштата.
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Објавени материјали во 2010 година

Проект

Број на испечатени
прирачници, книги, брошури и сл.

Вкупно

македoнски

албански

турски

англиски

7100

3300

0

0

10400

650

350

0

0

1000

900

300

0

0

1200

900

300

0

0

1200

500

200

0

100

800

Унапредување на
меѓуетничкиот дијалог во
општините: Унапредување на
меѓуетничкиот дијалог во
општините-Теоретски и
практични аспекти

800

300

100

0

1200

ВКУПНО

10850

4750

100

100

15800

ПЕП Оценување:
Оценување за учење во 21 век
– збирка на примери од
практика
ПЕП Оценување: Постер за во
училиште: Распоред за средби
со родителите
ПЕП Математика и природни
науки: Постер Решавање
математички проблем
ПЕП Математика и природни
науки: Постер Планер за
професионален развој
Успешни општини-подобро
образование: Истражување на
потребите за поддршка на
децентрализацијата во
образованието
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Листа на проекти во 2010 по програмски области во МЦГО
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

Зајакнување на капацитетите на
училишните одбори

04/2009 - 06/2010

УСАИД
Програма за човеков и
институционален развој
Светско учење

440 основни и средни училишта

Интегрирање на децата во
училишната средина преку
поттикнување на нивната
креативност

05/2010 - 12/2010

Амбасада на САД

1 основно училиште:
125 ученици и 5 наставници

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.
Оценување:
133 oсновни училишта (наставници
од предметна настава, директори и
стручни соработници)
и советници од БРО, државни
просветни инспектори, обучувачи

Проект за основно образование,
компонента: „Унапредување на
оценувањето на учениците‖

10/2006 – 09/2011

УСАИД Проект за основно
образование (ПЕП) и
Академија за развој на
образованието (АЕД)

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 331 oсновни
училишта, советници од БРО,
универзитетски професори

Математичка и јазична писменост
од прво до трето одделение

03/2010 - 12/2010

УНИЦЕФ

110 основно училиште

УСАИД
Програма за човеков и
236 основни училишта
институционален развој
Светско учење
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.
Обука ТулКид за одделенски
наставници

12/2008 - 06/2010

Успешни општини - Подобро
образование

01/2009 – 06/2010

Balkan Trust for
Democracy

84 Општини и град Скопје

Унапредување на интеретничкиот
дијалог во општините

02/2010 – 04/2011

CIVICA Mobilitas program /
Swiss Agency for Development and Cooperation

5 општини
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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.
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Година

Актива

2009

А: Постојани средства (I+II+III)
I. Нематеријални средства
II. Материјални средства
III. Материјални и нематеријални вложувања во подготовка
Б: Парични средства, краткорочни побарувања, активни пресметковни
сметки (I+II+III+IV+V+VI)
I.
Парични средства
I а: Жиро-сметка
I б: Благајна
I в: Девизна сметка
II.
Купувачи
III.
Побарувања за аванси, депозити
IV.
Краткорочно-финансиски побарувања
V.
Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси
VI.
Активни временски разграничувања
VI а:
Однапред платени трошоци
VI б:
Други временски разграничувања
В: Ситен инвентар

Вкупна актива (А + Б + В):

2010

7.294.957,00
76.471,00
3.345.081,00
3.873.405,00

6.748.753,00
58.275,00
2.817.073,00
3.873.405,00

13.439.706,00
12.813.929,00
7.186.475,00
5.992,00
5.621.462,00
328.842,00
10.846,00
286.089,00
106.364,00
179.725,00
-

5.751.726,00
5.359.235,00
1.932.429,00
21.996,00
3.404.810,00
1.790,00
186.922,00
10.846,00
192.933,00
20,00
192.913,00
-

20.734.663,00

12.500.479,00

7.294.958,00
7.294.958,00
1.727.134,00
855.649,00
45.705,00
344.006,00
481.774,00
11.638.232,00
11.462.788,00
175.444,00
74.339,00

6.748.753,00
6.748.753,00
466.464,00
98.911,00
17.293,00
186.968,00
163.292,00
5.210.923,00
5.016.500,00
194.423,00
74.339,00

20.734.663,00

12.500.479,00

Пасива
А. Извори на деловните средства
I Деловен фонд
Б. Краткорочни обврски и пасивни пресметковни сметки
I Добавувачи
II Обврски спрема државата и др.институции
III Краткорочни финансиски обврски
IV Други краткорочни обврски
B. Пасивни временски разграничувања
I Дел од вишокот од приходите пренесен во наредната година
II Други пасивни временски ограничувања
Г. Нераспределен дел од вишокот на приходите

Вкупна пасива (А + Б + В + Г):

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
Приходи
Приходи од услуги
Приходи од камати и позитивни курсни разлики
Приходи од членарини, подароци, донации и други извори
Приходи од кирии и закупнини
Сопствени приходи
Други приходи
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година
Вкупно приходи:
Расходи
Материјални расходи, услуги и амортизација
Други расходи
Капитални и други средства
Помошти и донации и други давачки
Плати и надомест на плати
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот
Вкупно расходи:

Година
2009

2010

476.194,00
50.211.910,00
139.274,00
9.445.779,00
60.273.157,00

614.553,00
36.720.906,00
781.982,00
11.462.788,00
49.580.229,00

16.433.785,00
17.557.847,00
3.852.381,00
132.025,00
10.834.331,00
48.810.369,00

11.973.813,00
21.030.008,00
56.672,00
424.565,00
11.078.671,00
44.563.729,00
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ШТО ВО 2011...










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;
Поттикнување и градење на партнерството меѓу централната и локалната власт;
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.
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