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МЦГО Годишен извештај 2015 

Издавач: 
Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) 
 
Адреса на издавачот: 
Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) 
ул. Козле 1-б, П. фах 82, 1020 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02/3067-981; факс 02/3067-985 
е-пошта: info@mcgo.org.mk   
www.mcgo.org.mk  
 
Фотографии: 
Фотоархива на МЦГО 
 
Графичко уредување: 
Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) 
 
Годишниот извештај за работата на МЦГО, како и повеќе информации за тековните 
програми и активности може да ги најдете на: www.mcgo.org.mk  
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Во остварувањето на мисијата за континуиран развој на граѓанското општество, активностите на 
Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во текот на 2015 година беа насочени кон 
поддршка за вклученост и еднакви услови за учениците во основите и средните училишта. Со цел за 
обезбедување  одржливост на промените кои се резултат  од реализирањето на програмските 
активности, МЦГО ја продолжи соработката со Министерството за образование и наука (МОН), 
Бирото за развој на образованието (БРО), Државниот просветен инспекторат (ДПИ), Државниот 
испитен центар (ДИЦ), Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО), основните и средните 
училишта, наставничките факултети, општините, донаторите, невладини организации од 
Македонија, како и со организации во регионот и пошироко. 
  

Во текот на 2015 година, во активностите на МЦГО беа опфатени сите основни училишта, сите 
средни училишта и сите општини во Република Македонија. Активностите беа насочени кон: 
стекнување нови знаења и поддршка на стекнатите знаења и вештини (обуки, менторски посети, 
средби во училиштата, регионални тимови за учење); разновидни практични активности (креативни 
работилници, посети на партнерски училишта, форум театри, дебатни клубови); како и прибирање и 
споделување на знаењата (успешни приказни, описи и видеа од добри практики, акциони 
истражувања, збирки од трудови). Во текот на годината беа избрани и реновирани тринаесет 
училишта врз основа на отворен повик и доставени апликации. Истотака, се прибираа податоци за 
почетната состојба, како и за напредокот и ефектите од реализацијата на програмските активности.  
 
Како дел од активностите што обезбедуваат поддршка на промените, влијание, одржливост и 
промоција на проектните активности, во 2015 година МЦГО ја поддржа подготовката на публикации 
и прирачници за меѓуетничко образование, за инклузивно образование, за акциони истражувања во 
воспитно-образовната практика, како и за професионален и кариерен развој. 
  

Како дел од активностите во 2015 година, МЦГО ги поддржа БРО, ЦСОО и ДИЦ во процесот на 
изготвување на компетенциите за наставниците, стручните соработници и директори во училиштата. 
Тоа ќе придонесе за воспоставување на систем за професионален и кариерен развој кој ќе влијае на 
квалитетна настава во основните и средните училишта, вклучувајќи ја и социјалната и образовната 
инклузија.  Воедно, работевме на зголемување на разбирањето кај пошироката јавност за 
придобивките што произлегуваат од активностите во рамки на проектите за унапредување на 
образовниот систем. 
 
Во 2015 година, МЦГО одговори и со хуманитарна помош за децата мигранти / бегалци.  
 
Во месец ноември 2015 година, МЦГО работеше на своето стратешко планирање за периодот до 
2020 година, во кое повторно е нагласена целта - преку тимска работа и целосна посветеност да се 
помогне во обезбедување подобро образование и општество.  
  
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 2015 

ВОВЕД 
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МЦГО е 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;  

За МЦГО 
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Извршен одбор на МЦГО:  

 Нина Бабушковска, преседател;  

 проф. д-р Марија Ташева, член;   

 Ирена Даниловска, член.  
 

Во 2015 година МЦГО имаше вкупно 27 вработени:  

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

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

 Небојша Мојсоски, раководител на проект (nmojsoski@mcgo.org.mk) 

 Вера Кондиќ Митковска, раководител на проект (vkondik@mcgo.org.mk) 

 Аница Алексова, раководител на проект (aleksova@mcgo.org.mk) 

 Тулаха Тахир, координатор на проект (ttahir@mcgo.org.mk) 

 Горица Мицковска, специјалист за образование (gmickovska@mcgo.org.mk) 

 Светлана Гашоска, координатор на проект (sgasoska@mcgo.org.mk) 

 Бесник Рамадани, координатор на проeкт (bramadani@mcgo.org.mk) 

 Џевахире Пруси Зајази, координатор на проект (xhpruthizajazi@mcgo.org.mk) 

 Снежана Јанкуловска, координатор на проект (sjankulovska@mcgo.org.mk) 

 Лири Старова, координатор на проект (lstarova@mcgo.org.mk) 

 Александар Стамболиев, координатор на проект (astamboliev@mcgo.org.mk) 

 Оливера Живковска, координатор за финансии (ozivkovska@mcgo.org.mk) 

 Беса Речи, асистент на проект (breci@mcgo.org.mk) 

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

 Илија Илиевски, асистент за админстрација и програми (ilievski@mcgo.org.mk) 

 Игор Ордев, асистент на проект (iordev@mcgo.org.mk) 

 Ана Пискачева, асистент на проект (apiskaceva@mcgo.org.mk) 

 Игор Цветновски, асистент за админстрација и програми (icvetanovski@mcgo.org.mk) 

 Ерлин Агич, асистент на проект (eagich@mcgo.org.mk) 

 Aнета Ангелкоска, асистент на проект (aangelkoska@mcgo.org.mk) 

 Маја Костова, асистент на проект (mkostova@mcgo.org.mk) 

 Ана Мустафова, асистент на проект (amustafova@mcg.o.org.mk) 

 Митко Пиштолов, асистент на проект (mpistolov@mcgo.org.mk) 

 Бакија Шакировски, координатор на проект (bshakirovski@mcgo.org.mk) 

 Елвира Хасан, хигеничар 
 
 

 
 

Организациска структура на МЦГО во 2015 
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МЦГО Годишен извештај 2015 

Време на реализација: март 2010 – декември 2017  
 

Опис: Проектот на УНИЦЕФ се реализира во партнерска соработка меѓу БРО, УНИЦЕФ и МЦГО. 
Целта на проектот е кај наставниците од одделенска настава да го подобри разбирањето 
за квалитетна настава по математика и јазик во почетните одделенија. Исто така, да ги 
зголеми вештините за користење иновативни наставни приоди со што ќе се обезбедат 
повисоки постигања на учениците со посебен акцент на учениците од ранливите 
категории. Со поддршка на УНИЦЕФ и од страна на странски консултанти, беа обучени 
наставници и советници кои поминаа процес на сертификација и во улога на национални 
обучувачи и ментори кои се одговорни да дисеминираат обуки во училиштата, да 
подготвуваат училишни обучувачи и да обезбедат менторска поддршка за обучените 
наставници. Во 2015 година, МЦГО организираше активности во училиштата за 
математика (од фазата 1 до фазата 5) и за јазик (од фазата 1 до фазата 5), за сите 
основни училишта во Република Македонија, како и активности за децата од социјално 
депривирани средини, ученици Роми и ученици со посебни образовни потреби во 20 
основни училишта.  

 

Резултати во 2015 година:   
Обуки за програмите: 

 Во програмата "Јазична писменост во почетните одделенија", се организираа обуки за 116 
групи, при што беа подготвени 200 училишни обучувачи кои потоа реализираа обуки за 2186 
наставници во 96 училишта;  

 Во програмата "Инклузивно образование" подржана е реализацијата и организацијата на 4 
обуки за 515 учесници во 13 проектни училишта;  

 За формативно оценување на децата со потешкотии обучени се 45 училишни обучувачи и е 
реализирана дисеминација при што се обучени 589 наставници од одделенска настава во 20 
инклузивни училишта; 

 20 училишни педагози и психолози беа подготвени како национални обучувачи за 
спроведување акциони истражувања во воспитно-образовната практика, кои потоа на 
регионални обуки обучија 327 стручни соработници од основните училишта; 

 Прирачниците за програмата "Јазична писменост во почетните одделенија" беа доставени во 
106 основни училишта, а за "Инклузивно образование" во 20 основни училишта;  

 Беа реализирани посети во 224 училишта, при што поддршка им е дадена на 2602 наставници.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активности за обезбедување одржливост:  

 Најактивните тимови за учење беа поддржани во реализацијата на 52 средби на кои 
учествуваа 768 национални обучувачи, училишни обучувачи и претставници од стручната 
служба;  

 4262 наставници се стекнаа со сертификати за национални обучувачи, за училишни 
обучувачи, за наставници-ментори и сертификати за присуство на обука за програмите 
"Јазична писменост во почетните одделенија", "Математика со размислување во почетните 
одделенија" и "Инклузивно образование"; и 1012 наставници се стекнаа со сертификати за 
континуирана примена на стекнатите знаења и вештини во воспитно-образовната работа; 

ПРОЕКТИ ВО 2015 

Проект:  УНИЦЕФ програми: 
 - Математика со размислување во почетните одделенија   
 - Јазична писменост во почетните одделенија 
   - Инклузивно образование   
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 Беа организирани два мрежни настани за инклузивно образование на кои присуствуваа 100 
претставници од образовните институции; 

 103 примери од практиката по математика и јазик беа прибрани од 54 одделенски наставници и беа 
доставени до БРО за нивна проценка и подготовка за објавување; 

 Обучените стручни соработници – национални тренери, реализираа акциони истражувања во 
сопствените училишта и подготвени се 17 извештаи од акциони истражувања и студии на случај со 
висок квалитет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка на технички и стручни материјали: 

 Беа подготвени насоки, планови и модели за известување од реализацијата и поддршката на 
регионалните обуки, дисеминациите  и поддршките во програмите "Јазична писменост во почетните 
одделенија", "Математика со размислување во почетните одделенија" и "Инклузивно образование";  

 Беше подготвен и објавен на македонски јазик и на англиски јазик, Извештај од испитувањето на 
почетната состојба, во рамки на програмата "Инклузивно образование";  

 Моделот за обука на наставници од Македонија, аспектите од реализацијата на програмата 
"Инклузивно образование", како и наодите од испитувањето на почетната состојба, беа 
презентирани на конференцијата на УНИЦЕФ за инклузивно образование во Цирих;  

 Беше подготвен и отпечатен прирачник за Формативно оценување во одделенска настава, 
Формативно оценување на учениците со потешкотии во учењето, Акционо истражување во воспитно
-образовната практика, и Инклузивно образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истражувања и евелуации: 

 Извештаите од регионалните обуки и дисеминациите во програмите "Јазична писменост во 
почетните одделенија", "Математика со размислување во почетните одделенија" и "Инклузивно 
образование" беа анализирани и наодите им беа презентирани  на УНИЦЕФ, БРО, ДПИ и на 
училиштата;  

 Беше направена секундарна анализа на резултатите од испитувањето на почетната состојба во 7 
инклузивни училишта за секое училиште посебно, и извештаите им беа презентирани на 
училиштата;   

 Беше направена повторна само-евалуација и изготвен е извештај за нивото на инклузивност во 7 
училишта после една година од реализација на програмата во училиштата; 

 Направено е почетно мерење на состојбата во 13 училишта со ученици со посебни образовни 
потреби и беше подготвен  сумарен извештај кој беше споделени со УНИЦЕФ; 

 Направена е секундарна анализа на резултатите од испитувањето на почетната состојба во 13 
училишта со ученици со посебни образовни потреби, изготвен е извештај за секое училиште 
посебно, и извештаите им беа презентирани на училиштата. 

 

МЦГО Годишен извештај 2015 
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Време на реализација: декември 2012 – јуни 2016 година  
 

Опис: Проектот има за цел да го надгради и да го подобри системот за професионален и кариерен 
развој на наставниците и на тој начин да придонесе за поквалитетна воспитно-образовна 
работа и повисоки постигања на учениците во Република Македонија. 

 Во реализацијата на проектните активности се вклучени: Министерството за образование и 
наука (МОН), Бирото за развој на образованието (БРО), Центарот за стручно образование и 
обука (ЦССО), Државниот испитен центар (ДИЦ), Државниот просветен инспекторат (ДПИ), 
општините, факултетите и Синдикатот за образование, наука и култура на Република 
Македонија (СОНК). Пошироката стручна јавност е вклучена преку учество во јавни расправи 
и дебати за предлог-решенијата за професионалниот и кариерниот развој на наставниците. 
На овој начин, проектот обезбеди клучните документи, со кои се регулира овој систем, да се 
изработат на транспарентен начин и да бидат прифатени од засегнатите страни. 

 Проектот за професионален и кариерен развој на наставниците го сочинуваат три заемно 
зависни и поврзани компоненти, чии постигнувања во 2015 се дадени подолу. 

 

Резултати во 2015 година:   
Меѓукомпонентни активности 

 Јавна дебата за професионалните компетенции за директори на училиштата се организираше во 
период мај-јуни. Воедно, се организираше тркалезна маса за да се разгледаат и внесат 
предлозите во финалниот документ. 

 Се реализираа тркалезни маси, со цел прибирање на мислењето од клучните чинители за: 

 Професионалните компетенции и стандарди за библиотекари во основните и средните 
училишта; 

 Професионалните компетенции за стручните соработници во струката ангажирани во 
средните стручни училишта; 

 Обемот на работа на наставниците и правилникот за регулирање на работното време на 
наставниците; 

 Упатството и инструментите за индивидуално оценување на воспитно-образовниот кадар во 
училиштата за време на Интегрална евалуација; 

 Воспоставување на систем за прибирање на мислења од учениците, родителите и 
училиштето во процесот на кариерно напредување на воспитно-образовниот кадар во 
училиштата. 

 Проектот изготви две изданија на Билтенот и истите беа објавени на веб страните на УСАИД, 
МОН, БРО и МЦГО, како и електронски се дистрибуирани до сите основни и средни училишта во 
државата и до Сите други засегнати страни; 

 Тимот на проектот учествуваше на бројни настани поврзани со професионалниот и кариерниот 
развој на наставниците организирани од страна на разни организации, донатори и други проекти. 

Компонента 1: Надградување на правната регулатива  
 Во Законот за наставници внесени се препораките поврзани со системот за професионален и 

кариерен развој, како професионални компетенции за наставници, задолжителен број на часови 
за професионален развој и изготвување на личен план за професионален развој.  

 Со поддршка на проектот се изготвија следните подзаконски акти кои беа донесени од страна на 
Министерството за образование и наука: 

 Правилник за професионалните компетенции за наставници; 

 Правилник за стекнување на професионалните стандарди за наставник-ментор или 
наставник-советник и  

 Правилник за формата и содржината на личниот план за професионален развој.  

Проект: УСАИД – Проект за професионален и кариерен развој на наставниците  
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 Правилникот за формата и содржината на наставничкото портфолио беше хармонизиран со 
предлозите за системот за кариерен развој; 

 Подзаконскиот акт за Акредитација на програми и понудувачи на обуки беше подобрен и донесен 
од страна на БРО; 

 Индикаторите за училиштата за вршење на Интегрална евалуација беа хармонизирани со 
системот за професионален и кариерен развој.  

 

Компонента 2: Осмислување на финансиски сценарија 

 Изготвени се финансиски сценарија за професионалниот развој на наставниците, земајќи ја 
предвид новата регулатива за професионалниот развој на наставниците во Законот за 
наставници. 

 Изготвени се различни сценарија за одредување на бројот на наставници по општина кои ќе 
напредуваат во звање, со цел да предложи најсоодветен и исплатлив систем.  

 

Компонента 3: Изготвување на компетенции и стандарди за наставниците 

 Изготвени се следните документи за професионален развој: 

 Професионални компетенции за директори на основни и средни училишта; 

 Професионални компетенции и стандарди за библиотекари во училиштата; 

 Професионални компетенции за стручни соработници во струката. 

 Сите овие документи беа развиени од експертски групи составени од претставници од сите 
релевантни државни институции, универзитети, практичари и членови на тимот на проектот. Се 
организираа јавни дебати, со цел да се обезбеди висок квалитет и прифаќање на документите од 
страна на стручната јавност.  

 Процесот за професионален развој се пилотираше од страна на 178 наставници во 14 училишта. 
Пилотирањето на Прирачникот за професионален развој на воспитно-образовниот кадар се 
реализираше со цел да се обезбеди предложените решенија за следење на работата на 
наставниците и планирање на професионалниот развој да бидат остварливи во практика. 
Наставниците и стручните соработници од пилот училиштата го споделија нивното искуство и  
мислења со експертската група преку пополнување на електронски прашалник и учество во фокус 
група. Врз основа на повратната информација беше финализиран Прирачникот.   

 Врз основа на измените во законската регулатива, се развија процедури, алатки и инструменти за 
кариерен развој, кои беа пилотирани во 12 основни и 11 средни училишта. Вкупно 173 наставници 
на доброволен начин учествуваа во процесот на пилотирање. Учесниците изготвија портфолија 
кои содржат докази за нивната професионална пракса, со цел да ги докажат постигнатите 
стандарди за наставник-ментор. Сите пристигнати портфолија беа оценувани од страна на пилот 
комисија и се обезбеди повратна информација. Наставниците ги споделија нивните искуства од 
пилотирањето на кариерниот развој за време на разговорот во фокус група и преку пополнување 
на електронскиот прашалник. 

 Врз основа на веќе воспоставената пракса, се развија и пилотираа процедури, алатки и 
инструменти за стручните соработници. 22 членови од стручните соработници на доброволно ги 
пилотираа инструментите и процедурите во период меѓу октомври и декември 2015 година. Тие, 
исто така, пополнија електронски прашалник и учествува на дискусија во фокус група.  

 Во соработка со ДПИ, Упатството за индивидуално оценување на воспитно-образовниот кадар 
како дел од Интегралната евалуација беше подобрено. Документот беше пилотиран во неколку 
училишта и за документот се дискутираше на тркалезна маса, пред да се финализира и донесе 
документот како алатка што ќе се користи за време на интегралната евалуација.  

 Истражување за обемот на работа на наставниците беше спроведено како подготовка за 
изработка на Правилникот за регулирање на работното време на наставниците. Во период од две 
недели, 30 наставници од 3 училишта водеа евиденција за времето кое го користеа за 
реализација на разни активности поврзани со наставата и другите обврски. Податоците беа 
сумирани и анализирани. Исто така, беа организирани дискусии во фокус групи со наставници, 
директори и претставници од Синдикатот и беа дискутирани прашања поврзани со обемот на 
работа на наставниците и регулирање на работното време. 

МЦГО Годишен извештај 2015 
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Време на реализација: декември 2011 – декември 2016 
 

Опис: Активностите на петгодишниот проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во 
образованието се насочени кон учениците, родителите, 
наставниците, администрацијата и членовите на 
училишните одбори во сите основни и средни училишта 
во Македонија. Реализацијата на проектот се одвива во 
соработка со Министерство за образование и наука 
(МОН), Бирото за развој на образованието (БРО), 
советниците од Центарот за стручно образование и 
обука (ЦСОО), Државниот просветен инспекторат 
(ДПИ), Државниот испитен центар (ДИЦ) и сите 
општини. ПМИО се реализира во партнерство со 6 
невладини организации, кои со своето искуство и 
стручност работат на специфични подрачја од 
реализацијата на проектот. Проектот за меѓуетничка 
интеграција во образованието е составен од четири 
комплементарни компоненти, чии постигнувања се 
дадени подолу.  

 

Резултати во 2015 година:   
Компонента 1: Информирање на јавноста и заедниците 

 Oрганизирани работилници во рамки на креативните катчиња во училиштата, со цел развој на 
вештините на учениците за користење на креативноста како алатка за промовирање и 
подобрување на меѓуетничката интеграција.  

 Организирана обука за претставниците на шест модел училишта за користењето на социјалните 
медиуми и веб страниците при споделување на позитивни примери и добри практики од 
нивните училишта со локалните и националните медиуми. 

 Организирани отворени денови во модел училиштата при што учениците и наставниците ги 
презентираа своите активности.  

 На саемот на модел училиштата учествуваа повеќе од 600 посетители, а целта беше да се 
презентираат добрите практики и позитивните примери од шесте модел училишта. 

 Организирана обука за методологијата на форум театар, чијашто цел беше овозможување 
дополнителни алатки за наставниците коишто водат креативни работилници за решавање на 
различни прашања во училишното опкружување.  

 Организиран фестивал на изведувачки уметности и добри практики „Бидете креативни, бидете 
интерактивни, бидете меѓуетнички", каде што се презентираа примери и добри практики на 
неформално образование, практични работилници и директна работа со млади луѓе, како 
резултат на креативните работилници. Фестивалот го посетија повеќе од 600 ученици, 
наставници и родители.  

 Организиран јавен промотивен настан за видео сторијата „Креативни заедници“ со цел да се 
прикаже ангажманот на училиштата во креативните работилници и дополнително да се 
промовира меѓуетничката интеграција во образованието. 

 Oрганизиран промотивен настан за Прирачникот за процедурата на сертификација за 
меѓуетничка интеграција, чијашто цел беше да се информираат релевантните заинтересирани 
страни, училиштата и образовните институции во врска со процедурата. 

 Свечен настан за доделување на првите МИО сертификати на кој учествуваа наставници, 
директори, родители, претставници на МОН, УСАИД и други гости, за да се прослави 
доделувањето на сертификати на првото училиште „Рајко Жинзифов“ во општина Чаир. 

 

МЦГО Годишен извештај 2015 

Проект:  УСАИД - Проект за меѓуетничка интеграција во образованието  

ПМИО се реализира во 
партнерство со невладини 
организации: Центарот за човекови 
права и разрешување конфликти 
(ЦЧПРК), Македонскиот институт за 
медиуми (МИМ), Центарот за 
балканска соработка Љоја и 
Здружението за развој на ромската 
заедница Сумнал, Центарот за 
изведувачки уметности 
Мултимедиа, и Младинскиот 
образовен форум (МОФ) кои со 
своето искуство и стручност, 
работат на специфични подрачја 
од на Проектот. 
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 Организиран промотивен настан и церемонија ʺМулти-виа-Медиа: Како го градиме соживотот 
во училиштата“ за доделување на награди за училиштата коишто учествуваа и се претставија 
со најдобрите продукти за промовирање на меѓуетнички соживот. 

 Регионалните јавни дебати им овозможија на младите дебатери и наставниците да споделат 
искуства и да дебатираат за важноста на меѓуетничката интеграција за младината. Овие 
дебати беа посетени од преку 200 ученици, како и од голем број на наставници, родители и 
претставници на општините. 

 Организирани свечени настани на сечење на лента, на кои беше обележано завршувањето на 
реновирањето на 15 училишта коишто остварија напредок во меѓуетничката интеграција во 
образованието. Тие беа посетени од страна на високи претставници на Европската команда 
на Армијата на САД, УСАИД, МОН, локалните заедници, наставници и многу ученици. 

 Одржани редовни неформални состаноци со главните уредници на различни медиуми со цел 
споделување на искуствата поврзани со имплементацијата на активностите во рамките на 
училиштата. Исто така, овие состаноци беа насочени и кон испитување на сите можности за 
поактивен ангажман на медиумите при известувањето за одредени позитивни примери коишто 
произлегуваат од активностите поврзани со меѓуетничката интеграција во образованието.  

 На веб страницата на проектот беа објавени повеќе од 250 статии и написи кои ги опишуваат 
најдобрите практики од имплементацијата на активностите на ПМИО во училиштата. Овие 
најдобри практики беа презентирани во два билтена коишто беа споделени со сите 
соработници на Проектот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компонента 2: Оспособување на наставниците, раководството и управата во училиштата и 
одговорните за образование на општината  
 Организирани состаноци со главните обучувачи со цел градење на нивните капацитети за 

менторство преку практикување на техники и стратегии за давање на повратен одговор за 
заедничките ученички активности.  

 Одржани состаноци за менторство на регионално ниво со претставници од тимовите за 
училишна интеграција (ТУИ) од училиштата од фаза 3. Се организираа и напредни обуки за 
тимовите од 34 училишта (фаза 3) со два/три наставни јазика со цел развивање на 
компетенциите на 127 наставници за имплементација на напредни методологии и пристапи за 
МИО во училиштата.  

 Спроведени осум регионални форуми за собирање на средства со цел да се стимулира 
понатамошната соработка меѓу училиштата, општините и бизнис секторот за заедничко 
обезбедување на ресурси и финансиска поддршка за одржлива имплементација на 
активностите за МИО во училиштата.  

 Изработен Прирачникот за меѓуетничка интеграција во образованието за педагошките 
факултети наменет за наставници и студенти.  

МЦГО Годишен извештај 2015 
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 Реализирани се заеднички спортски активности со ученици од повеќе јазични основни училишта.  

 Подржани 101 училиште во форма на мали грантови за спроведување на заеднички училишни 
активности и реализирани се посети за поддршка во кои беа следени заедничките училишни 
активности.   

 Реализирани состаноци со тимовите за училишна интеграција од неколку основни и средни 
училишта со цел да се обезбеди соодветна поддршка и да се поттикне нивната понатамошна 
работа при имплементацијата на активностите за меѓуетничка интеграција во училиштата. 

 Одржани состаноци за менторство со ТУИ од сите училишта за процедурата на сертификација.  

 Организиран ученички камп со ученици и наставници од повеќе јазични училишта.  

 Доделени повеќе од 3000 сертификати на сите членови на ТУИ кои учествуваа во основните 
обуки за имплементација на активности за МИО.  

 Избрани десет општини за продлабочена соработка со цел да се поттикне имплементацијата на 
МИО во училиштата и да им се овозможи на официјалните претставници на општините да ја 
подобрат соработката со ТУИ.  

 Креиран инструмент за самооценување на училиштата со цел да се подобри имплементацијата 
на активностите за МИО.  

 Изработен практикум за интеграција на МИО во редовната наставна програма во основното и 
средното образование.  

 Креирани четири едукативни анимирани видеа за имплементација на активностите за МИО како 
алатка и наставен материјал за имплементација на активностите за МИО во училиштата. Сите 
видеа се направени на македонски, албански, турски, српски и англиски јазик.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Компонента 3: Модел-училишта (во соработка со ЦЧПРК) 

 Организирани два семинари за обука за претставниците на ТУИ од сите модел училишта, со цел 
да се оценат претходните и да се планираат идните активности за МИО. 

 Одржани два семинари за обука со 41 учесник, претставници на училишните одбори, 
училишното раководство, совети на родители и одговорните лица од општините со цел 
подобрување на функционирањето на училишните одбори.  

 Спроведени четириесет заеднички ученички активности поврзани со спорт и спортски 
активности.   

 Формирани шеснаесет групи за имплементирање на мултикултурни работилници, составени од 
ученици од различни наставни јазици.  

 Организирани 24 училишни манифестации, екскурзии и активности иницирани од родители, 
вклучувајќи наставници и ученици.  

 Изработка на материјали за брендирање за модел училиштата и истите беа дистрибуирани до 
модел училиштата.  

МЦГО Годишен извештај 2015 
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Компонента 4: Обезбедување стимул на училиштата и на локалните заедници 

 Избрани 13 училишта за активности за реновирање во 2015 година.  

 Потпишан Меморандум за разбирање со директорите на 13 училишта и градоначалници на општини.  

 Формирани тимови за реновирање на училишта во сите 13 училишта. 

 Спроведен заедничкиот План за ублажување на влијанието врз животната средина и за мониторинг 
(EMMP) со цел да се потврди дека секој проект за реновирање на училиштата е во согласност со 
истиот.   

 Реновирани 13 училишта – 11 основни и 2 средни училишта.  

 Обезбеден и доставен комплет алати и опрема за одржување на училиштата до сите 13 реновирани 
училишта.  

 Изградени пристапни влезови за лица со посебни потреби во сите 13 реновирани училишта.  

 Учество на 96 претставници на тимовите за реновирање од 13 реновирани училишта во 2015 година, 
на еднодневна обука за подготовка на апликација за реновирање на училиште и подготовка на 
планови и буџети за одржување. 

 Вклучени 40 претставници од тимовите за реновирање од 13 училишта на заедничката еднодневна 
обука за јакнење на капацитетите на техничкиот персонал и училишните секретари за одржување на 
училиштата беа. 

 Организирани сесии за менторска поддршка во 13 реновирани училишта.  

 Организирани месечни состаноци во рамките на реновираните училишта за следење на работата на 
училиштата поврзана со одржувањето на училиштата. 

 Организирана тркалезна маса со консултанти и надзори на тема „Реновирање, надзор и одржување 
на училишните објекти - достигнувања и предизвици“.  

 Изработка на „Прирачник за одржување на училишни објекти“ во соработка со МОН/ДЦИ. Истиот 
беше потпишан од страна на Министерот за образование и наука и стапи на сила на денот по 
неговото донесување. Беше подготвено анимирано видео за презентација на содржината на 
„Прирачникот за одржување на училишни објекти“. 

Мониторинг и евалуација: 

 Подготвен е извештај од мониторингот на училиштата од пилот фазата и фазата 2 од компонентата 
2 и модел  училиштата од компонентата 3; 

 Реализирана е  евалуација на ефектите од мултикултурните работилници. Добиените податоци од 
2013/2014 год. се додадени на податоците од учебната 2012/2013 година; 

 Реализирана е евалуација на ефектите на активностите на ПМИО во училиштата вклучени во 
компонентата 2 и компонентата 3 и подготвени се извештаи од добиените резултати; 

 Повторено е електронското истражување во училиштата од пилот-фазата и фазата 2 вклучени во 
компонентата 2 и во модел училиштата. Подготвен е извештај од добиените резултати од 
електронското истражување;  

 Сублимирани се извештаите од евалуацијата, електронското истражување и мониторингот и е 
подготвен збирен извештај за мониторингот и евалуацијата за модел училиштата;  

 Вклучување во процесот на воспоставување, планирање и организирање на мониторингот и 
евалуацијата имплементирани од МОН;  

 На јавен настан се сублимирани и се презентирани резултатите добиени до 2014 год. споредени со 
резултатите од почетното истражување за мониторингот и евалуацијата на вклучените училишта до 
2014 година. 

МЦГО Годишен извештај 2015 
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МЦГО Годишен извештај 2015 

Време на реализација: јуни 2011 – декември 2016 
 

Опис:  Проектот се реализираше во 18 етнички мешани училишта и 9 општини (Битола, Бутел, 
Струмица, Тетово, Куманово, Радовиш, Струга, Гостивар и Долнени). Целта на проектот 
беше да се подобри меѓуетничката интеграција во образованието преку реализација на 
наставни и воннаставни активности со ученици од различен етнички состав и на тој начин да 
се придонесе за зајакнување на мултиетничката соработка и толеранција во општините. 
Бирото за развој на образованието (БРО) и општините се клучни партнери во реализацијата 
на сите проектни активности. 

 

Резултати во 2015 година:   

 Четири регионални обуки за индикаторите за квалитетот на работата во училиштата поврзани со 
меѓуетнички активности беа одржани за сите 18 училишта и 9 општини; 

 Повеќе од 90% од вработените во училиштата учествуваа во дисеминација на потребите за 
индикаторите за квалитетот на работата во училиштата; 

 Формуларите за самоевалуација на училиштата беа разгледани и им беа испратени повратни 
информации на училиштата, од страна на инспекторите од државниот просветен инспекторат; 

 Инструменти за следење за време на часовите беа креирани во соработка со БРО и истите на 
државно ниво се користат од страна на советниците од БРО; 

 Советниците од БРО придонесоа со редовни посети на наставата кај наставниците од 
предметите Општество и Граѓанско образование, со цел да им дадат поддршка во процесот на 
имплементирање на методологијата и пристапот за мултиетничка едукација како дел од 
редовната настава кои се во согласност со потребите за индикаторите за квалитетот на работата 
во училиштата; 

 Повеќе од 500 ученици и 20 наставници од различни наставни јазици активно учествуваа во 
наставните и воннаставните активности; 

 Беа одржани мешани часови со учениците на кои учеа на различен наставен јазик од нивниот. За 
време на овие часови учениците покрај тоа што работеа заедно, имаа шанса и да се запознаат 
подобро, да ги прошират своите пријателства, да научат за различни култури како и да научат 
некои основни зборови на други наставни јазици. Повеќе од 600 ученици и 60 наставници беа дел 
од овие мешани часови; 

 Две фокус групи беа одржани со учениците од сите партнер училишта на кои беа прибрани 
нивните размислувања за редовните часови од предметите по Општество и Граѓанско 
образование, како и за искуството кое го имале од учеството на активностите кои се одржуваа во 
различните секции. Размислувањата и искуствата од учениците беа споделени со наставниците 
и менаџментот на училиштето; 

 Беа организирани презентации во 18 училишта од 9 општини на кои учениците ги претставија 
резултатите од имплементираните мултиетнички активности на ниво на училиште. За време на 
овие настани учествуваа и родители, наставници, претставници од општините и државните 
образовни институции како и останатите засегнати страни; 

 86 ученици и 13 наставници учествуваа во програмата за интеркултурна размена во Троген, 
Швајцарија на која тие имаа можност да се сретнат со ученици од различни држави, да разменат 
искуства како и да се стекнат со вештини за интеркултурна комуникација и детски права; 

 Беше изработен билтен за успешни практики за меѓуетничка интеграција и истиот беше споделен 
со повеќе од 70 училишта од 9 различни општини. 

 

Проект:  Зајакнување на мултиетничката соработка во општините, Детска Фондација 
Песталоци  
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Период: февруари 2014 – ноември 2015 
 
Опис:  Проектот се реалзира во соработка со Мрежата на центри за образовни политики 
 (НЕПЦ) од Хрватска  и има за цел да ја подобри социјалната инклузија и кохезија во 
 регионот преку промоција на инклузивното образование и обуки во согласност со 
 стандардите на ЕУ и Советот на Европа. За да се оствари оваа цел, проектот го 
 промовира концептот на инклузивно образование како вид реформа што ја почитува 
 разновидноста меѓу сите учесници во образовниот систем, со посебен акцент на оние 
 што се изложени на ризик од маргинализација и исклучување. Проектот ги вклучува 
 следните 7 училишта во Република Македонија: „Страшо Пинџур“ – Неготино, „Јоаким 
 Крчовски“ – Волково, СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш, СОУ „Таки Даскало“ – Битола, 
 АСУЦ  „Боро Петрушевски“ – Скопје, ОУ „Моша Пијаде“ – Прељубиште и ОУ „Васил 
 Главинов“ – Велес. 
 
Резултати во 2015:  

 Се реализираа монторинг посети во сите проектни училишта со цел да се разгледаат 
планираните активности и текот на нивната реализација; 

 Во периодот од 20-21 април, МЦГО учествуваше на состанок со партнерските организации 
со цел да се разговара за развојните планови на училиштата од сите земју вклучени во 
проектот; 

 Се одржаа вкупно 21 фокус групи во проектните училишта со наставници, ученици, 
родители и училишното раководство, со цел да се споделат мислења и препораки за 
финалната евалуација на проектот. Во овие фокус групи учествуваа 128 преставници; 

 Завршната работилница на проекот се одржа од 18-21 октомври, во Охрид на која учество 
земаа 110 наставници, директори, родители и ученици. За време на овој настан се одржа и 
изложба на која сите училишта ги преставија продуктите изработени во рамки на проектот; 
Учениците имаа можност да учествуваат во работилници на кои се дружеа и изработуваа 
постери кои ги претставија пред сите учесници. Директорите, наставниците и родителите ги 
споделија своите искуства и проблеми со кои се соочуваат, како и идеи како да се 
организраат активности за инлузивно образование во нивните училишта; 

 Сите училишта изработија планови за инклузија и одржливост на активностите на ниво на 
училиште; 

 МЦГО и проектните училишта учествуваа на завршната конференција на проектот 
организирана од Советот на Европа која се одржа од 4-5 ноември во Сараево. 

 
 
 

МЦГО Годишен извештај 2015 

Проект:  Совет на Европа - Регионална поддршка за инклузивно образование 
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Период: октомври 2015 – март 2016  
 

Опис:  Проектот се реализираше со поддршка од Католички служби за помош (ЦРС) и соработка со 
Центарот за управување со кризи (ЦУК) и Министерството за труд и социјална политика 
(МТСП) со цел да се обезбеди помош за бегалците и мигрантите кои транзитираат низ 
Република Македонија и патуваат кон Европската Унија. Македонија е главната транзитна 
точка за мигрантите / беглаците кои се движеа од Грција кон Европа. МЦГО работеше на 
подобрување на инфраструктурните состојбата во Транзитниот центар Табановце, а  помогна 
со и дистрибуција на топла облека и чевли за деца и ворзасни спред пол и возраст.  

 

Резултати во 2015:  

 Во соработка со ЦУК, се изврши санирање на каналот за канализација кој беше отворен и полн со 
отпад, којшто беше исчистен и затворен, со тоа целосно се подобри хигиената во транзитниот 
центар; 

 На барање на ЦУК и поврзано со безбедно движење на бегалците, се направи санирање на патот 
кој води до границата, долг околу 450 метри со што се овозможи бегалците полесно и побезбедно 
да се движат особено во врнежливи денови. Притоа, беше поставена и ограда со столбови за 
осветлување по должината на железничката станица Табановце. 

 Во текот на зимата, се постави монтажен објект кој служеше како пункт за доделување на помош 
на топла зимска облека (јакни и чизми) за да се заштитат бегалците од студ, снег и дожд. 

 Тимот кој работеше во Транзитниот центар Табановце успеа да опслужи околу 1500 до 2000 
бегалци дневно, а притоа беше вклучена преведувачка од арапски јазик. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Период: ноември – декември 2015 
 

Опис:  Проектот се спроведе во соработка со Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО) и 
КултурКонтакт Австрија со цел да ги развие капацитетите на наставниците од 32 економски 
училишта на тема: Претприемништво.  

 

Резултати во 2015:  

 Во текот на месец декември 2015 се одржаа три работилници со претставници од вкупно 32 
економски училишта. Работилниците имаа за цел да ги обучат како да се развие и реализира 
одредена идеја за бизнис.  

МЦГО Годишен извештај 2015 

Проект:  Претприемништво 

Проект: Хуманитарна помош за бегалците/мигратите кои транзитираат преку територијата на 
Република Македонија  
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Период: септември 2015 – септември 2017  
 

Опис:  Аксес е глобална програма поддржана од страна на 
Стејт Департментот на САД и Амбасадата на САД во 
Република Македонија, која овозможува основа за 
развивање на вештини и знаење за англискиот јазик кај 
талентирани деца и младинци на возраст од 13 до 20 
години. Програмата им овозможува на учесниците да се 
стекнат со вештини и знаење на англискиот јазик кои 
што можат да водат кон наоѓање на подобри работни 
места и образовни можности. Од своето основање во 
2004 година, околу 110.000 ученици во повеќе од 95 
земји учествувале во оваа програма. Програмата во 
Македонија е во пилот фаза и истата ќе трае до 
септември 2017 година, со можност да се прошири и во 
други училишта.  

 
Резултати во 2015:  

 По проценка на неколку училишта и соодветни на критериумите за избор, гимназијата "Кочо 
Рацин" од општина Велес беше избрана за пилот локација и притоа беше потпишан меморандум 
за соработка со гимназијата и Општина Велес. 

 Двајца наставници за реализација на наставата и дополнителните активности беа избрани по пат 
на јавен оглас и процес на интервју. 

 25 талентирани ученици беа избрани да бидат дел од пилот програмата преку јавен повик и по 
достава на апликации. 

 Во рамки на училиштето беше обезбеден соодветен училиштен простор кој ги исполнува 
критериумите и притоа беа обезбедени потребните материјали, книги и опрема; 

 Посета на кино Синеплекс, каде што учениците го гледаа филмот "Војна на ѕвездите: будење на 
силата", како дел од планираните дополнителни активности за подобрување на знаењата и 
вештините; 

 Беше оформена затворена Фејсбук група за полесна комуникација помеѓу наставниците и 
учениците и за објавување на информации и идеи. 
 

 

МЦГО Годишен извештај 2015 

Проект: Учење на англиски јазик (English Access Micro scholarship Program)  
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Финансиски извештај за 2015 година 
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 начелата 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 2015 
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МЦГО Годишен извештај 2015 

Aktiva 2014 2015

A: Postojani sredstva (I+II+III) 6,529,221.00 7,652,076.00

I. 0.00 0.00

II. 6,529,221.00 7,652,076.00

III. 0.00 0.00

22,043,111.00 19,727,317.00

I. 16,493,683.00 15,903,189.00

I a: 6,443,927.00 8,505,941.00

I b: 115,429.00 92,851.00

I v: 9,934,327.00 7,304,397.00

II. - -

III. 1,050,808.00 31,728.00

IV. 1,229,503.00 388,469.00

V. 3,266,027.00 3,394,892.00

VI. 3,090.00 9,039.00

3,090.00 9,039.00

- -

36,383.00 13,701.00

28,608,715.00 27,393,094.00

Pasiva

A. 6,529,221.00 7,652,076.00

I Deloven fond 6,529,221.00 7,652,076.00

B. 2,020,789.00 788,794.00

I. Dobavuva~i 203,708.00 293,188.00

II. Obvrski sprema dr`avata i dr.institucii 42,234.00 10,981.00

III. Kratkoro~ni finansiski obvrski 1,229,503.00 388,469.00

IV. Drugi kratkoro~ni obvrski 545,344.00 96,156.00

V. 19,984,366.00 18,877,885.00

I. Del od vi{okot od prihodite prenesen vo narednata godina 19,984,366.00 18,876,218.00

II. Drugi pasivni vremenski ograni~uvawa 0.00 1,667.00

G. 74,339.00 74,339.00

28,608,715.00 27,393,094.00

BILANS NA PRIHODI I RASHODI

Prihodi 2014 2015

Prihodi od uslugi - -

Prihodi od kamati i pozitivni kursni razliki 443,301.00 580,025.00

Prihodi od ~lenarini, podaroci, donacii i drugi izvori 103,426,036.00 86,817,298.00

Prihodi od kirii i zakupnini - -

Sopstveni prihodi - -

Drugi prihodi 598,556.00 340,503.00

Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina 12,414,612.00 19,984,366.00

Vkupno prihodi: 116,882,505.00 107,722,192.00

Rashodi

Materijalni rashodi, naemnini i amortizacija 11,534,464.00 11,680,856.00

Intelektualni uslugi, ~lenarini, provizii i ostanati rashodi 43,869,883.00 31,671,025.00

Kapitalni i drugi sredstva 999,426.00 2,696,431.00

Pomo{ti i donacii i drugi dava~ki 14,047,099.00 15,568,004.00

Plati i nadomest na plati 26,447,267.00 27,229,658.00

Vkupno rashodi: 96,898,139.00 88,845,974.00

Pasivni vremenski razgrani~uvawa

Kratkoro~ni obvrski i pasivni presmetkovni smetki

Izvori na delovnite sredstva

Godina

Neraspredelen del od vi{okot na prihodite

Vkupna pasiva (A + B + V + G):

Devizna smetka

Kupuva~i

Vkupna aktiva (A + B + V):

VI a: Odnapred plateni tro{oci

VI  b: Drugi vremenski razgrani~uvawa

Pobaruvawa za pove}e plateni danoci i pridonesi

V:  Materijali, rezervni delovi, siten inventar, proizvodi i stoki

B:  Pari~ni sredstva, kratkoro~ni pobaruvawa,

     aktivni presmetkovni smetki (I+II+III+IV+V+VI)

Pari~ni sredstva

@iro-smetka

Aktivni vremenski razgrani~uvawa

Pobaruvawa za avansi, depoziti  

Kratkoro~no-finansiski pobaruvawa

Blagajna

Materijalni sredstva

Materijalni i nematerijalni vlo`uvawa vo podgotovka

BILANS NA SOSTOJBA

Nematerijalni sredstva

Godina
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ШТО ВО 2016... 
 
 Подигнување на капацитетите потребни за соочување со тековните промени во областа 

на граѓанскиот сектор и обезбедување на долгорочна одржливост; 

 Спроведувања на истражувања во областа на образованието и континуирано следење и 

оценка на спроведените активности; 

 Зајакнување/подигнување на капацитетите на вработените во општините за 

унапредување на соработката на општините со училиштата; 

 Зајакнување на квалитетот на образованието преку унапредување на наставата по 

математика и jaзик; 

 Применување на приоди за меѓуетничка интеграција во образованието; 

 Унапредување на регулативите за професионален и кариерен развој на наставниците 

согласно искуства од други европски земји; 

 Потикнување на свесноста за потребата од инлузивно образование и вклученост во 

активности кои работат на оваа тема; 

 Обезбедување на обуки од областа на образованието според специфични барања на 

корисниците.  

 

МЦГО Годишен извештај 2015 
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www.mcgo.org.mk  


