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ВОВЕД
Во остварувањето на мисијата за континуиран развој на граѓанското општество, активностите на
Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во текот на 2016 година беа насочени кон
поддршка за вклученост и еднакви услови за учениците во основите и средните училишта. Со цел да
се обезбеди одржливост како 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, невладините организации од Македонија, како и со организации
во регионот и пошироко.
Во текот на 2016 година, во активностите на МЦГО беа опфатени сите основни и средни училишта,
како и сите општини во Република Македонија. Активностите беа насочени кон: поддршка на
стекнување на знаења и вештини (обуки, менторски посети, средби во училиштата, регионални
тимови за учење); разновидни практични активности (креативни работилници, форум театри,
дебатни клубови, реновирање на училишта преку вклучување на заедницата); како и споделување
на знаењата (успешни приказни, описи и видеа од добри практики, акциони истражувања, збирки од
трудови).
Како дел од активностите што обезбедуваат одржливост и промоција на проектните активности, во
2016 година МЦГО учествуваше во 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 2016 година, МЦГО го започна процесот на изготвување на
компетенциите за наставниците, стручните соработници и директори во училиштата, со цел да
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.
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 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 2016
Во 2016 година МЦГО имаше вкупно 23 вработени:























Лорета Георгиева, извршен директор (lgeorgieva@mcgo.org.mk)
Владимир Петрески, раководител на финансии (vpetreski@mcgo.org.mk)
Небојша Мојсоски, раководител на проект (nmojsoski@mcgo.org.mk)
Аница Алексова, раководител на проект (aleksova@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)
Оливера Живковска, координатор за финансии (ozivkovska@mcgo.org.mk)
Беса Речи, координатор на проект (breci@mcgo.org.mk)
Бојан Димески, координатор за админстрација и програми (bdimeski@mcgo.org.mk)
Илија Илиевски, асистент за админстрација и програми (ilievski@mcgo.org.mk)
Ана Пискачева, асистент на проект (apiskaceva@mcgo.org.mk)
Игор Цветановски, раководител на админстрација (icvetanovski@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)
Игор Тодоровски, асистент на проект (itodorovski@mcgo.org.mk)
Сара Кајевиќ, асистент на проект (skajevikj@mcgo.org.mk)
Ивана Георгиевска, координатор на проект
(igeorgievska@mcgo.org.mk)
 Елвира Хасан, хигеничар
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ПРОЕКТИ ВО 2016
Проект:

УНИЦЕФ програми:
- Математика со размислување во почетните одделенија
- Јазична писменост во почетните одделенија
- Инклузивно образование во основните училишта
- Поддршка на УНИЦЕФ при имплементацијата на едукативен процес за децата
бегалци во Гевгелија и Табановце.

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 (1 до 5 одделение) да го
подобри разбирањето за квалитетна настава по математика и јазична писменост и да ги
подобри вештините на наставниците 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, стручни соработници во училиштата, советници од БРО и
просветни инспектори од ДПИ кои во улога на национални обучувачи и ментори, кои се
одговорни да ги реализираат обуките за сите наставници во проектните училишта и да
обезбедат менторска поддршка за наставниците во училиштата.
Во 2016 година, МЦГО организираше активности за математика и јазична писменост во
сите основни училишта во земјата; активности за маргинализирани групи деца во 20
основни училишта; како и активности за наставниците кои работат со децата бегалци во
транзитните центри Гевгелија и Табановце.
Резултати во 2016 година:
Обуки за програмите:

Обучени беа 1218 наставници од 1 до 9 одделение за Формативно оценување на учениците
со потешкотии во учењето;

Организирани беа 10 регионални обуки на кои 230 училишни педагози и психолози беа
обучени за реализација на акциони истражувања во воспитно-образовната практика;

Се реализира 3 дневна обука за Индивидуална поддршка на учениците со попречености, на
која беа обучени 52 дефектолози, педагози и психолози од 20 инклузивни училишта, како и
советници од БРО;

Обучени се 25 инспектори од ДПИ за Модул 1, Модул 2 и Модул 3 од инклузивното
образование;

Од страна на меѓународен консултант на темата Диференцирана настава во инклузивна
училница, реализиране е обука за 61 учесници од 20-те инклузивни училишта како и
претставници од БРО и ДПИ;

36 наставници и помошен персонал од транзитните центри во Гевгелија и Табановце и
центарот за баратели на азил во Визбегово беа обучени за приоди во реализацијата на
наставата.
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Активности за обезбедување одржливост:

На најактивните тимови за математика и јазична писменост им беше дадена поддршка за
реализација на 7 средби на кои присуствуваа 92 наставника (национални обучувачи, училишни
обучувачи и претставници од училишните стручни служби);

1859 сертификати беа доделени на училишни обучувачи, наставници – ментори, претставници од
училишните стручни служби и наставници кои присуствувале на обуките за: инклузивно
образование, индивидуална поддршка на ученици со потешкотии во учењето и на наставниот
кадар од транзитните центри;

Две средби беа одржани на кои присуствуваа повеќе од 100 учесници, со цел вмрежување
помеѓу засегнатите страни и споделување на добри практики за инклузивно образование;

20 примери од добри практики беа добиени од училиштата и истите се испратени во УНИЦЕФ на
публикување;

Реализирани се 24 посети за поддршка на наставниците во транзитните центри;

Спроведени се 36 посети за поддршка во 20-те инклузивни училишта;

Во 60 училишта е реализирана посета за поддршка каде беше обезбедена поддршка за 1847
наставници за програмите Математика со размислување и Јазична писменост.

Подготовка на технички и стручни материјали:

Изготвен и објавен на македонски и англиски јазик извештај од Истражување за напредокот во
програмата за инклузивно образованието, во 7 училишта каде што учат поголем број ученици од
ромска етничка припадност;

Изготвен е и објавен е на македонски и албански јазик Практикум кон Прирачникот за инклузивно
образование;

Изготвени се прилагодени наставни програми по предметите математика, природни науки,
англиски јазик, германски јазик и граѓанско општество, и беа изготвени соодветни насоки и
материјали за реализација на наставата во транзитните центри;

Беше подготвена работна верзија на Прирачникот за индивидуална поддршка на ученици со
потешкотии во учењето, која во 2017 ќе се пилотира;

Беше подготвена работна верзија на Упатството со протоколи и инструменти за активностите на
училишните инклузивни тимови, која во 2017 ќе се пилотира.
Истражувања и евaлуации:

Извештаите од обуките, дисеминациите и активностите за поддршка на сите програми беа
анализирани, а резултатите од „Истражувањето за напредокот на инклузивното образование“ им
беа презентирани на УНИЦЕФ, БРО, ДПИ како и на училиштата;

Врз основа на анализата на податоците од „Истражувањето за напредокот на инклузивното
образование“ во 7-те училишта каде учат поголем број ученици од ромска етничка припадност,
беше направена секундарна анализа на постигнувања на ниво на училиште, по што се подготвија
извештаи кои им беа презентирани на училиштата;

Податоците и документацијата од петгодишното работење на МЦГО на програмите Математика
со размислување во почетните одделенија и Јазична писменост во почетните одделенија беа
дополнително проверени, групирани и подготвени за потребите на надворешната евалуација која
беше спроведена од страна на меѓународни консултанти;

Податоците и документацијата од двегодишното работење на МЦГО на активности поврзани со
програмата Инклузивно образование, беа групирани и подготвени за потребите на надворешната
евалуација која беше спроведена од страна на меѓународни консултанти.
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Проект:

УСАИД – Проект за професионален и кариерен развој на наставниците

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 2016 се дадени подолу.
Резултати во 2016 година:
Меѓукомпонентни активности

Образовните институции активно се вклучија во планирање и спроведување на проектните
активности, со цел финализирање на клучни аспекти во системот за професионален и кариерен
развој на воспитно-образовниот кадар;

Организиран е состанок на Советодавното тело на проектот, каде беа претставени постигањата
на проектот и се дискутираа препораките за воспоставување на функционален систем за
професионален и кариерен развој на наставниот кадар;

Одржани 24 информативни средби на кои учествуваа 558 претставници од сите основни и
средни училишта во Македонија. Присутните се информираа за системот за професионален и
кариерен развој и публикациите;

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;

Проектот го изготви четвртото издание на Билтенот и истиот беше објавен на веб страните на
МОН, БРО и МЦГО и електронски се дистрибуираше до сите основни и средни училишта во
државата и до сите други засегнати страни;

Организиран е завршниот настан на проектот на кој присуствуваа околу 300 претставници од
училиштата, образовните институции и донаторската заедница;

Кампања за промоција на постигањата и публикациите на ПКРН во медиумите се реализираше
на крај на проектот со поддршка на УСАИД и заедно со претставници од образовните
институции, при што претставници од проектот гостуваа на утринскиот програм на
Македонското радио, Телма ТВ и Македонската телевизија.

Компонента 1: Надградување на правната регулатива

Изготвен е Правилникот за начинот на проценување на пристигнатите апликации и
документација на наставниците за стекнување на звањето наставник-ментор и наставниксоветник, бодирањето на кандидатите, ранг листата, како и начинот на работењето на
комисијата, и анексите кои се дел од Правилникот;

Изготвен е извештајот од спроведеното истражување за работната оптовареност на
наставниците;
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Изработен е Правилникот за начинот и потребното време за реализирање на работните задачи
на наставник;
Работната група на проектот ги финализираше инструментите за проценување на
компетенциите на стручниот соработник за време на стручен увид, инструментот за
изготвување на повратната информација од училиштето за стручните соработници пријавени за
повисоко звање и инструментот за евалуација на професионалниот развој на стручните
соработници;
Изготвено е писмо со препораки и потребни измени за успешна имплементација на системот за
ПКРН, поднесено до МОН од страна на УСАИД;
Изготвен е Правилник за основните професионални компетенции за стручниот соработник во
основните и средните училишта по подрачја.

Компонента 2: Осмислување на финансиски сценарија

Во соработка со МОН и БРО, изготвени се финансиски сценарија за напредување на
наставниците и стручните соработници во повисоко звање.
Компонента 3: Изготвување на компетенции и стандарди за наставниците

Изготвен е извештај од пилотирање на процесот и инструментите за кариерен развој на
воспитно-образовниот кадар во училиштата;

Издадени се благодарници на 23 основни и средни училишта и сертификати на 173 наставници
кои учествуваа во пилотирање на процесот за кариерен развој на наставниците. Воедно,
сертификати добија и 22 доброволно пријавени членови од стручните соработници што ги
пилотираа инструментите, процесот и процедурите за кариерен развој;

54 инспектори од ДПИ учествуваа на обуките во кои беа претставени новостите и измените во
Индикатори за квалитет на работата на училиштата, начинот на користење на инструментите за
Интегрална Евалуација и Упатството / Водичот за државните просветни инспектори за
вреднување на исполнувањето на работните должности на наставниците и стручните
соработници во основното и средното образование;

Проектот ги опфати сите советници од БРО и ЦСОО во трите обуки организирани за
советниците за спроведување на стручни увиди во училиштата и евалуација на
документацијата за наставниците пријавени за повисоко звање;

Реализирана обука за 28 номинирани претставници од институциите и СОНК, потенцијални
членови на Комисијата за проценување на пристигнатите апликации и документација на
наставниците за стекнување на звање наставник-ментор;
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Изготвен е Прирачник за членовите на Комисијата за оценување на професионалното досие на
наставниците;
На веб страна на БРО (http://bro.gov.mk/?q=mk/node/157), ЦСОО (http://www.csoo.edu.mk/
index.php?option=com_content&task=view&id=160) и МЦГО (http://mk.mcgo.org.mk/usaid-teacherprofessional-and-career-development-project/) објавени се седум публикации изготвени од страна
на работните групи на проектот за поддршка на имплементацијата на системот за
професионален и кариерен развој во училиштата, и тоа:

Основни професионални компетенции и стандарди за наставници;

Основни професионални компетенции и стандарди за стручни соработници;

Професионални компетенции за директори на основни и средни училишта;

НАСТАВНИК ОД ПОЧЕТНИК ДО МЕНТОР: Водич за професионален и кариерен развој
на наставниците во основните и средните училишта;

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ОД ПОЧЕТНИК ДО МЕНТОР: Водич за професионален и
кариерен развој за стручните соработници во основните и средните училишта;

Прирачник за следење на работата и планирање на професионалниот развој на
наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта;

Упатство за начинот и формата на менторската поддршка на наставницитеприправници и стручните соработници-приправници во основните и средните
училишта;

Брошура: “Како училиштето да го поддржи кариерниот развој на наставниците?”.
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Проект: УСАИД - Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
Време на реализација: декември 2011 – март 2017
Опис: Петгодишниот проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието работи на
создавање на политичка, социјална и економска клима
потребна за Македонија да постигне одржлива
ПМИО се реализира во
интеретничка интеграција во училиштата, во останатите партнерство со невладини
организации: Центарот за човекови
образовни институции, па и во целото општество.
права и разрешување конфликти
Проектните активности се насочени кон учениците,
(ЦЧПРК), Македонскиот институт за
родителите, наставниците, администрацијата и
медиуми (МИМ), Центарот за
членовите на училишните одбори во сите основни и
средни училишта во Македонија. Притоа, соработуваме балканска соработка Љоја и
Здружението за развој на ромската
со советниците од БРО, советниците од ЦСОО, ДПИ,
заедница Сумнал, Центарот за
просветните инспектори на регионално и локално ниво,
изведувачки уметности
заедниците и локалната власт во постигнувањето на
Мултимедиа, и Младинскиот
одржлива промена и учествуваат во активностите за
образовен форум (МОФ) кои со
своето искуство и стручност,
зајакнување на нивните капацитети и поддршка во
разбирањето на важноста на меѓуетничката интеграција работат на специфични подрачја
од на Проектот.
во образованието. 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 го сочинуваат четири
комплементарни компоненти чии постигнувања во 2016 се дадени подолу.
Резултати во 2016 година:
Компонента 1: Информирање на јавноста и заедниците

Организирани се пет јавни промотивни настани кои за цел имаа промовирање и споделување
на продукти, алатки и резултати со директори, училиштата, партнери и соработници,
претставници од образовните институции, донатори, и сл. како резултат на спроведување на
различни активности со наставниците, учениците, родителите, претставници од општините и
партнерите;

Организирани се две обуки за обучувачи за спроведување на креативни работилници во
петте (5) избрани средни училишта во Македонија. Обуката имаше за цел да ги изгради
вештините на одбраните ментори/наставници за да водат креативни работилници и процеси
во тек на 6 месеци со формирани групи на ученици во рамките на своите училишта;

Организирани се три обуки за наставници/ментори за спроведување и користење на форум
театар методологија, како методологија/алатка која е корисна за разрешување на различни
ситуации и прашања;

Одржани се креативни работилници во пет средни училишта во Македонија во период од
шест месеци. Наставниците/ментори кои беа претходно обучени за користење на ваква
методологија каде што преку 120 ученици се сретнуваа еднаш неделно и спроведуваа
различни креативни активности и работилници за нивно зближување кои на крај резултираа
со конечен продукт и јавна презентација пред поширока јавност;
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Одржани се пет финални јавни презентации на продуктите произлезени од креативните
работилници кои беа проследени од ученици од други средни училишта во градовите/
општините во кои се одржуваа работилниците, претставници од општините, директори на
училиштата, претставници на ПМИО и родители. Јавните презентации беа исто така и
медиумски покриени од локалните медиуми;
Организирани се осум форум-театар работилници со ученици од средните училишта кои
имплементираа креативни работилници, и училиштата што спроведуваат активности во
рамките на креативните катчиња. Овие работилници се организираа со цел да вклучат
поголем број на ученици при примена на оваа методологија за разрешување на дадена
ситуација во контекст на меѓуетничка интеграција од секојдневието преку глума и преку
дебата. На овие работилници, присуствуваа повеќе од 450 ученици;
Организирани се преку 25 различни активности во креативните катчиња во рамките на
средните училишта кои претходно беа обучени за водење на креативни работилници и
форум театар. Овие училишта спроведуваа различни работилници, како и активности во вид
на изложби, креирање на анимирани видеа, пермакултурни активности и сл.;
Спроведени се две јавни дебати во текот на 2016 во Скопје и Тетово. Целта беше да се
дебатира на темата “ Каква локална заедница им треба на младите и каква младина ѝ треба
на локалната заедница?“, на која младите од средните училишта, наставници, претставници
од општините, граѓански организации и експерти на ова поле учествуваа на овие дебати со
цел да дискутираат на оваа тема. На овие јавни дебати учествуваа повеќе од 300 учесници;
Одржани две обуки за дебатна програма во средните училишта „Цветан Димов“ од Скопје, и
„Славчо Стојменски“ од Штип на кои се обучуваа учениците за дебатна програма, основни
принципи и симулација на различни тези;
Спроведена обука за тимовите за училишна интегација на Модел училишта за организирање
дебати и квизови, на кои наставниците/координатори се стекнаа со вештини за организирање
на вакви активности со учениците во контекст на меѓуетничка интеграција и соработка;
Организирана дебатна академија на која учествуваа преку 110 млади учесници од цела
Македонија, на која учениците размислуваа критички и се изразуваа аргументирано, ги
развиваа ораторските вештини, но и постојано работеа тимски и се дружеа, со што дебатата
уште еднаш се покажа како корисна алатка за градење мостови.
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Организирани се девет свечени настани на сечење на лента со кои се означи завршувањето
на реновирањето во училиштата планирани во 2016 година. На овие настани присуствуваа
високи претставници на ЕУКОМ, УСАИД, Министерство за образование и наука, локалното
население, наставници, родители и голем број ученици;
ПМИО тимот, соработниците, наставниците, учениците, претставниците од образовните
институции и партнерите гостуваа директно на утрински програми преку дваесет (20) пати.
Истовремено, безброј активности беа директно подржани од локалните медиуми, објавени
на вести, во пишани медиуми, радио програми и портали. Се одржаа и неколку неформални
средби со главните уредници на различни медиуми, со цел да споделат искуства околу
спроведувањето на активностите во рамките на училиштата и да се истражат можностите
околу поголемо активно вклучување на медиумите во известувањето на позитивните
примери што произлегуваат од самите училишта како резултат на активностите на МИО;
Објавени се преку осумдесет приказни на веб-страницата кои прикажуваат добри практики
од спроведување на активностите на ПМИО низ училиштата. Притоа истите се претставени
во 11 медиумски информатори кои беа споделени со сите претставници од медиумите, сите
партнери и соработници на ПМИО, УСАИД и училиштата низ Македонија. Фејсбук
страницата ИНТЕГРАТИКА (https://www.facebook.com/mk.integratika/)се креираше на
почетокот на годината и стана солидна платформа за споделување на активностите на
училиштата и заедничките ученички активности, вклучување на родителите, летни кампови,
интересни видеа, објави, и сл. Досега оваа платформа брои 1,168 корисници, со преку
10.500 статус на допаѓање на постовите од страна на наставниците, учениците, родителите,
и други посетители.

Компонента 2: Оспособување на наставниците, раководството и управата во училиштата и
одговорните за образование на општината

Одржана обука за сите 60 инспектори од ДПИ за примена на индикаторите за МИО од
Прирачникот за интегрална евалуација со цел да ги применуваат инструментите за МИО во
наредните интегрални евалуации во училиштата;

Инспекторите од ДПИ спроведоа интегрална евалуација со примена на индикаторите за
МИО во 147 училишта во РМ во периодот од март до декември 2016 година;

Основните елементи на концептот за МИО се инкорпорирани во вториот модул за обука на
директорите на основни и средни училишта и стапи на сила во октомври 2016 година;

Организирани се два супервизиски состаноци со мастер обучувачите за градење на нивните
капацитети за поддршка на училиштата во имплементација и обезбедување на одржливост
на МИО активностите;

Одржани се две менторски средби со тимови за училишна интеграција од сите основни и
средни 432 училишта со цел унапредување на нивните компетенции за успешна
реализација на МИО активности, што овозможуваат поголема соработка и интеракција меѓу
учениците од различни етнички заедници;
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Организирани се посети за набљудување на заеднички активности во повеќејазичните училишта
со цел членовите на тимовите за училишна интеграција да се стекнат со компетенции потребни за
спроведување на процедурата за сертификација за МИО;
Реализирани се работилници за самоевалуација со тимови за училишна интеграција од 53
реновирани училишта со цел да им се дадат практични насоки за користење на документот
„Индикатори за самопроценка за застапеноста на МИО на училишно ниво“ во одредување на
приоритети при планирање на активности за унапредување на МИО во Годишната програма за
работа на училиштето и Развојниот план;
Организирани се работилници со новите 13 училишта за реновирање за поддршка на членовите
на тимовите за училишна интеграција во имплементација на предложените заеднички активности
во нивните апликации за реновирање;
Организирани се средби за менторска поддршка на 6 реновирани училишта во подготовките и
реализацијата на заеднички активности по повод финалните настани за сечење лента;
Реализирана е работилница за училиштата кои добија одобрување на малиот грант за заеднички
ученички активности на која се запознаа со административните и финансиски обврски поврзани со
грантот и критериумите за успешна заедничка ученичка активност. 65 училишта искористија
финансиска поддршка во вид на мал грант за реализација на заеднички ученички активности;
Реализирани се повеќекратни средби на општински одговорни лица за образование со
претставници од вкупно 85 (основни и средни) училишта во рамки на активности за
продлабочување на соработката за МИО во 9 општини (Гостивар, Тетово, Охрид, Карпош,
Крушево, Штип, Радовиш, Чашка и Велес);
Спроведени повеќекратни активности “Денови за меѓуетничка интеграција“ со учество на
одговорните лица за образование од 6-те избрани повеќејазични општини и претставници од
училиштата (Бутел, Брвеница, Гостивар, Кичево, Куманово и Струмица);
Организирани заеднички спортски и рекреативни активности со 450 ученици и 40 наставници од 10
повеќејазични училишта во текот на учебната година.
Организиран спортски настан за промоција на прирачникот „40 спортски активности и забавни игри
за интегрирање на децата и младите“ во Градскиот парк, Скопје на кој учествуваа повеќе од 300
ученици;
Одржан е Фестивал за иновативни практики за МИО на кој им се оддаде признание на сите
учесници кои аплицираа на конкурсот за иновативни практики објавен во јануари, 2016 година и се
доделија наградите на наставниците – победници;
Реализирани активности во грант-програмата за родителско вклучување во активностите за МИО
во 10 основни училишта со учество на околу 250 родители, 750 ученици и 120 наставници;

Подготвени се неколку ПМИО публикации „Практикум за интегрирање на мултикултурно учење во
наставата за основно и средно образование“ со примери на активности за мултикултурно учење
во рамки на редовната настава, третото издание на публикацијата „Прирачник за училишни
одбори на основни и средни училишта“; и „Теоретски и практични погледи за меѓуетничка
интеграција во наставничките факултети“;
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Одржана е обука за развивање на интеркултурни компетенции на студенти од педагошките
факултети во партнерска соработка со нво „ЦБС Лоја“ – Тетово;
Реализирана е планирачка средба за унапредување на интеркултурните компетенции на
студентите – идни наставници со професори од петте педагошки факултети, во партнерска
соработка со организацијата ЦБС „Лоја“ – Тетово;
Презентирани се ПМИО методологијата и педагошките пристапи за стекнување интеркултурни
компетенции на меѓународната научна конференција „Педагогијата во модерното глобално
општество“ организирана од Институтот за педагогија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје;
Финализирани четири кратки анимирани едукативни видеа за успешна реализација на заеднички
активности;
Организиран јавен настан за промоција на едукативните анимирани видеа;
Подготвено е кратко видео со ученици за подигање на свеста за потребата од контакт и
соработка меѓу учениците од различните етнички заедници;
Изработени се кратки видео туторијали со ученици од четврто и петто одделение за примерите
од прирачникот „40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите“;
Реализирани два кампа со 78 ученици и 16 наставници од вкупно 10 основни училишта;
Одржана тридневна работилница на која се даде поддршка на Работната група за интегрирано
образование при МОН во насока на администрирање на грантовите.

Компонента 3: Модел-училишта

Спроведена е училишна само-евалуација во сите модел училишта во која учествуваа вкупно 1020
испитаници (наставници, родители и ученици);

Одржани се две обуки со тимовите за училишна интеграција за организирање квизови и дебати,
со цел успешно спроведување на активности пропишани од МОН;

Одржани се четири работни средби со тимовите за училишна интеграција од модел училиштата
на кои се презентираа наодите од самоевалуациите на училиштата и се дискутираше концептот
за организирање на Денови за меѓуетничка интеграција;

Претставници од тимовите за училишна интеграција од три модел училишта заедно со лицата
одговорни за образование при општините учествуваа на еднодневна обука за планирање на
Денови за меѓуетничка интеграција;

Спроведени се заеднички ученички активности во рамки на 16 секции и спортски тимови;

Реализирани се 10 работилници за усвојување базични концепти на македонски и албански јазик
со реализаторите за мултикултурни работилници во основните модел училишта;

Организирани 90 работилници во форма на заеднички ученички активности со ученици од
различни училишта од општините Кичево, Охрид, Гостивар и Куманово;
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Организирани девет приредби и прослави во модел училиштата во текот на годината. Скоро
сите приредби/прослави имаа интегрирани точки (заедничка подготовка и учество/настап на
ученици од различни наставни јазици);
Спроведени се излети/екскурзии со ученици од различни наставни јазици;
Едно основно модел училиште организираше настава во природа во траење од четири дена
во Отешево, на која учествуваа 79 ученици и 7 наставници. Учениците имаа заеднички
часови од редовна настава како и заеднички слободни активности;
Две дебати и пет квизови се организираа во модел училиштата според барањата на МОН;
Реализирани дваесет средби за поддршка во модел училиштата од страна на тимот на
ЦЧПРК и партнер организациите, додека пак четиринаесет средби се реализираа од страна
на советници од БРО. Вкупно 33 активности се следеа преку средбите за поддршка;
Преземени единаесет иницијативи/акции од страна на училишните заедници во сите модел
училишта како што се: забави за нова година или по друг повод; хуманитарни акции;
организирање спортски турнири; организирање продажни изложби со честитки и други рачни
изработки по разни поводи и слично;
Во рамки на редовната настава реализирани 60 часови по англиски јазик; 6 часови по
физичко и здравствено образование; 5 часови од заедничка пракса и 107 часови со ученици
од одделенска настава во две модел училишта;
739 сертификати за МИО (учество на обуки, менторирање и практична примена) подготвени
за наставниците од модел училиштата;

Спроведени седум активности иницирани од родители во четири модел училишта со активно
вклучување и на ученици;
Одржани четири работни средби со претставници од општините во Охрид, Гостивар и
Кичево. На средбите, меѓу другото, беа разгледувани и предизвиците со кои училиштата се
соочуваат и тоа: „етничките смени“, како и намалувањето на ученици од македонски
наставен јазик од модел училиштата во Кичево и Охрид;
Едно модел училиште организираше свечен настан по повод успешното реновирање на
училиштето, при што беа претставени заеднички ученички активности;
Модел училиштата организираа два отворени денови. Во Скопје, настанот послужи за
промовирање на училиштето пред деветто одделенци, додека во Охрид, се формираа
четири групи со четири општински училишта кои на отворениот ден одржаа завршна
работилница пред поширока публика од родители, наставници и претставници од
општините;
Три модел училишта беа домаќини на завршните настани по повод Деновите за меѓуетничка
интеграција, на кои заедно со 24 други училишта од општините беа презентирани продуктите
од заедничките работилници меѓу различни училишта;
Вкупно четири презентации за внесени промени во модел училиштата и ефекти од
активностите се одржаа во четири модел училишта.
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Компонента 4: Обезбедување стимул на училиштата и на локалните заедници
 На повикот за избор на училишта за учество во компонентата во 2016 година аплицираа 207
училишта (172 основни и 35 средни) од 66 општини;
 Оценети се сите 207 апликации заедно со сите членови на работната група и направена е ранг
листа;
 Во потесен избор влегоа 26 училишта од кои се селектираа првично 13 училишта за
реновирање, а потоа дополнително се селектирани уште две училишта со што вкупниот број на
избрани училишта изнесува 15;
 Потпишани се Меморандуми за соработка со директорите на 15 училишта и градоначалниците
на општините во кои тие се наоѓаат;
 Формирани се Тимови за реновирање на училиштата во сите 15 училишта;
 Добиени се приоритетни листи за реновирање од сите 15 училишта и апликации за реновирање
за приоритетните проекти;
 Направен е избор на најповолни изведувачи за реновирање на 15 училишта преку јавен повик
објавен во дневни весници;
 Потпишани се договори со избраните најповолни изведувачи и надзори за реновирање на
избраните училишта;
 Изготвени се планови за заштита и следење на животната средина за сите 15 проекти за
реновирање;
 Реновирани се 15 училишта - 12 основни и 3 средни;
 Набавени се пакет алати за одржување на училиштата кои се доставени до сите 15 реновирани
училишта;
 Организиран е пристапност на лица со хендикеп на влезовите на сите 15 реновирани училишта;
 Одржани се две обуки за Планирање на одржувањето на училишните објекти и подготовка на
буџет за одржување. Со обуките беа опфатени 76 директори, секретари и технички персонал на
училиштата, членови на училишните одбори, родители, вработени во општините и членови од
локалните заедници;
 Одржани се 15 менторски сесии со ТРУ во 15 училишта на кои ги презентираа изработените
планови и буџети за одржување на училишните објекти;
 Одржана е обука за техничкиот персонал и секретарите од сите 15 училишта за зајакнување на
капацитетите на техничкиот персонал за одржување на училишните објекти. Со обуката беа
опфатени 36 учесници – секретари, домаќини, котлари и хигиеничари;
 Исчистени, дезинфицирани и молерисани се четири училишта од општините Гази Баба и
Арачиново кои беа зафатени со поплавите на 6 август 2016 година;
 Направена е промоција на Упатство со Прирачник за одржување на училишните објекти, што е
донесено од Министерот за образование и наука и е постирано на веб страната на МОН;
 Документирано е учеството на општините и училиштата во реновирањето на 13-те училишта од
фаза 4 кое изнесува 26,98% од вкупната инвестиција.
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Мониторинг и евалуација:
 Реализирани посети и мониторинг на активности (обуки, работилници, заеднички ученички
активности, презентации) спроведени во рамките на сите компоненти;
 Реализиран е редовен мониторинг на активнoсти спроведени во модел училиштата преку
користење на претходно подготвени инструменти;
 Реализирана евалуација на активностите во модел училиштата преку спроведување фокус групи
со ученици и задавање прашалници на ученици од повисоките одделенија и на сите наставници
од овие училишта;
 Подготвен е извештај од мониторинг и евалуација на активностите во модел училиштата
фокусиран на активностите од последната година и во исто време преку презентирање на
резултатите, заклучоците и препораките изведени од целиот период на имплементација на
проектот во модел училиштата;
 Презентирани резултатите од тековното електронско истражување спроведено во 2015 година;
 Реализирана е соработка со работната група на МОН за интегрирано образование преку
поддржување на активности и обезбедување услови за спроведување на истите: набавка на
Survey Monkey апликацијата за спореведување електронско истражување и давање насоки и
обука за користење на апликацијата;
 Фацилитирана активноста за планирање, организирање и реализирање на електронско
истражување со општините во РМ за потребите на работната група на МОН. Водење на процесот
на обработка на добиените податоци и презентирање на резултатите;
 Планирано, организирано и реализирано завршно електронско истражување со сите училишта
во соработка со работната група на МОН (414 училишта одговорија на прашалникот);
 Подготвен извештај од завршното електронско истражување и презентирани наодите од
истражувањето;
 Подготовени прашалници за евалуација на тековни обуки и активности на ниво на училиште
(денови за меѓуетничка интеграција во образованието и родителско вклучување);
 Подготовени електронски апликации за пишување извештаи од обезбедени грантови (мали
грантови и грантови за родителско вклучување) и за внес на податоци од спроведени евалуации
за потребите на активностите: во рамки на: денови за меѓуетничка интеграција во образованието
и родителско вклучување. Обработени и анализирани податоците добиени од евалуација;
 Подготвен извештај со податоци од број на обучени наставници и претставници од образовни
институции и евалуација на ефектите од обуките по барање на БРО;
 Подготвено Потфолио за фискалната година 2016 и ажурирање на планот за мерење на
постигањата со податоци за 2016 година;
 Анализирани и обработени податоците од мониторинг и евалуација спроведени во текот на
целиот период на имплементација на проектот за подготовка на финален извештај за евалуација.
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Интервенција во поплавените региони во Македонија / УСАИД Проект за меѓуетничка
интеграција во образованието имплементиран од Македонски центар за граѓанско
образование
Резултати во 2016 година:
 Поради поплавите во скопскиот регион од 6 Август, 2016 година, се направи брза проценка на
терен за потреби на населението и образовните институции во поплавениот регион од страна на
тим на ПМИО/МЦГО, во тесна соработка со општина Гази Баба и општина Арачиново, со цел да
се идентификуваат најитните потреби;
 Идентификувани се најитните потреби за поплавениот регион и тоа: потреба од комплети за
дезинфекција и основна хигиена, опрема за чистење, работна сила и механизација за чистење
на кал од дворови улици и домаќинства, основно реновирање на домаќинства и јавни објекти и
одвлажнување на најтешко поплавените домаќинства и образовни институции;
 Меморандум за соработка беше потпишан со општина Гази Баба и општина Арачиново;
 Спроведена е процедура за набавка на 405 сетови за основно реновирање на домаќинства и
јавни објекти (бои, малтер, четки, ролер четка, течности против влага); 40 машини за перење и
100 мини шпорети; 10 одвлажнувачи на животниот простор во поплавените куќи и просторот за
работа во јавни објекти;
 Помошта беше фокусирана на најпогодените делови од општините Гази Баба и Арачиново;
 Со цел помошта да ги опфати најпогодените домаќинства во најбрз можен рок, применет е
пристап за испорака на производите за хуманитарна помош по принцип "од врата до врата",
каде тимот ја дистрибуираше помошта во поплавените региони директно до крајните корисници,
со логистичка од општините;
 Вкупниот број на директни корисници со оваа помош е околу 5.000;
 Со секое од домаќинствата и јавните објекти е потпишана документација за преземање на
помошта.
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Проект:

Зајакнување на мултиетничката соработка во општините, Детска Фондација
Песталоци

Време на реализација: јуни 2011 – декември 2016
Опис: Овој проект е имплементиран во 18 етнички мешани училишта од 9 општини (Општина
Тетово, Бутел, Струмица, Битола, Куманово, Радовиш, Струга, Гостивар и Долнени). Целта
на проектот e 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.
БРО и општините се клучни партнери во реализацијата на сите проектни активности.
Резултати во 2016 година:
 1525 ученици од различни етнички заедници ги развија своите вештини за интеркултурно
образование преку активно учество во различни активности во рамките на секциите;
 1136 ученици кои наставата ја следат на различни наставни јазици (македонски, албански,
турски) ги зголемија нивните интеркултурни компетенции преку вклучување во 50 мешани часови
 144 наставници добија професионална поддршка од советниците од БРО да применуваат
методологии и пристапи за меѓуетничката интеграција како дел од редовната настава.
 Спроведено е истражување на национално ниво за детектирање на практиките за поучување и
учење на предметот Граѓанско образование;
 Формирано е координативно тело со претставници од клучните образовни институции и развиен
е акционен план за работа врз основа на препораките од истражувањето за реализацијата на
наставата по Граѓанско образование во основните училишта;
 Пет општини развија општински образовни политики за меѓуетничка интеграција во
образованието;
 130 ученици и 20 наставници имаа можност да живеат заедно со ученици од различни држави, да
разменат искуства како и да стекнат нови вештини од темите за интеркултурна комуникација и
детски права преку активно учество во програмата за интеркултурна размена во Троген,
Швајцарија;
 Резултатите од спроведувањето на заедничките ученички активности на ниво на училиште беа
презентирани пред родителите, наставниците, претставници од општините како и други
засегнати страни;
 Размислувањата на учениците, нивните сугестии и искуства од спроведувањето на активностите
од секциите беа прибирани преку фокус групи и повратните информации беа споделени со
наставниците и училишното раководство;
Беше изработен електронски билтен со успешни практики за меѓуетничка интеграција од
учениците и наставниците и истиот беше споделен со повеќе од 70 училишта од 9 различни
општини.
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Проект: Хуманитарна помош за бегалците/мигратите кои транзитираат преку територијата на
Република Македонија
Период: јануари – декември 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 имигрантите кои транзитираат низ
Република Македонија. МЦГО работеше на подобрување на инфраструктурната состојба во
Транзитниот центар Табановце, како и заедницата на село Табановце.
Резултати во 2016:
 Во текот на пролетниот период се поставија бекатон плочки во делот пред кујната како и
натстрешница, кои во голем дел помогнаа кујната да ги опслужи бегалците/имигрантите во
кампот на високите температури во текот на летниот период.
 Во текот на пролетта беа поставени уште три нови монтажни објекти кои во соработка со ЦУК беа
наменети како: сала за координативни состаноци во Транзитниот центар и Оперативен центар за
потребите на ЦУК и МТСП.
 Од монтажниот објект во кампот кој служеше како пункт за доделување на помош и на топла
зимска облека беа поделени вкупно 26452 парчиња на топла зимска облека (зимски јакни,
обувки,кабаници,носачи за бебиња, торби, тренерки).
 Во соработка со општина Куманово а со цел да се помогне и на локалното население во
с.Табановце, МЦГО го реновираше училиштето ООУ „Браќа Рибар”– с. Табановце, и го санираше
локалниот пат во с.Табановце на потегот пред ПТЦ Табановце.
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Проект: Учење на англиски јазик (English Access Micro scholarship Program)
Период: септември 2015 – септември 2018
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 се имплементира
во Велес и Куманово и истата ќе трае до септември 2018 година,
со можност да се прошири и во други училишта.
Резултати во 2016:
 Втората година од програмата продолжи во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ во Велес, училиште кое
беше избрано како пилот за имплементирање на Програмата;
 Во јуни 2016 година во Велес беше одржан финален настан на кој учениците заедно со
наставниците ги презентираа продуктите изработени за време на првата година од Аксес
Програмата и ги споделија своите искуства со членови од семејството, претставници од „
Гимназија Кочо Рацин“, амбасадата на САД и од Општина Велес;
 Во јули за учениците од Велес беше одржан првиот летен камп во Струга;
 Во септември 2016 година беше избрано второ училиште во Република Македонија во кое ќе се
спроведува оваа двогодишна Програма, гимназијата СОУ „Перо Наков“ од Куманово, при што се
потпиша Меморандум за соработка помеѓу МЦГО, Општина Куманово и гимназијата;
 Во рамки на програмата, учениците имаа можност да се сретнат со интересни гости од САД и
Македонија кои имаа презентации на разни теми, една од нив беше и Нагин Кокс инженер од
НАСА која говореше за мисијата на Марс;
 Учениците имаа можност да го запознаат амбасадорот на САД во Македонија, кој разговараше со
нив за начинот на кој се спроведуваат претседателските избори во САД;
 Како дел од дополнителните активности учениците ги посетија и Американските катчиња во
Скопје и Струга каде се запознаа со дел од активностите кои тие ги спроведуваат.
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Финансиски извештај за 2016 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.
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BILANS NA SOSTOJBA
Aktiva
A: Postojani sredstva (I+II+III)
I. Nematerijalni sredstva
II. Materijalni sredstva
III. Materijalni i nematerijalni vlo`uvawa vo podgotovka
B: Pari~ni sredstva, kratkoro~ni pobaruvawa,
aktivni presmetkovni smetki (I+II+III+IV+V+VI)
I. Pari~ni sredstva
I a: @iro-smetka
I b: Blagajna
I v: Devizna smetka
II. Kupuva~i
III. Pobaruvawa za avansi, depoziti
IV. Kratkoro~no-finansiski pobaruvawa
V. Pobaruvawa za pove}e plateni danoci i pridonesi
VI. Aktivni vremenski razgrani~uvawa
VI a: Odnapred plateni tro{oci
VI b: Drugi vremenski razgrani~uvawa
V: Materijali, rezervni delovi, siten inventar, proizvodi i stoki
Vkupna aktiva (A + B + V):

Godina
2015
2016
7,652,076.00
8,544,237.00
0.00
64,782.00
7,652,076.00
8,479,455.00
0.00
0.00
19,727,317.00
15,903,189.00
8,505,941.00
92,851.00
7,304,397.00
31,728.00
388,469.00
3,394,892.00
9,039.00
9,039.00
13,701.00
27,393,094.00

19,988,775.00
15,647,206.00
12,229,843.00
253,971.00
3,163,392.00
486,048.00
387,032.00
3,240,467.00
228,022.00
122,033.00
18,309.00
28,551,321.00

7,652,076.00
7,652,076.00
788,794.00
293,188.00
10,981.00
388,469.00
96,156.00
18,877,885.00
18,876,218.00
1,667.00
74,339.00
27,393,094.00

8,544,237.00
8,544,237.00
708,963.00
216,355.00
8,949.00
387,032.00
96,627.00
19,223,782.00
19,223,782.00
74,339.00
28,551,321.00

Pasiva
A. Izvori na delovnite sredstva
I Deloven fond
B. Kratkoro~ni obvrski i pasivni presmetkovni smetki
I. Dobavuva~i
II. Obvrski sprema dr`avata i dr.institucii
III. Kratkoro~ni finansiski obvrski
IV. Drugi kratkoro~ni obvrski
V. Pasivni vremenski razgrani~uvawa
I. Del od vi{okot od prihodite prenesen vo narednata godina
II. Drugi pasivni vremenski ograni~uvawa
G. Neraspredelen del od vi{okot na prihodite
Vkupna pasiva (A + B + V + G):

BILANS NA PRIHODI I RASHODI
Godina
Prihodi

2015

Prihodi od uslugi
Prihodi od kamati i pozitivni kursni razliki
Prihodi od ~lenarini, podaroci, donacii i drugi izvori
Prihodi od kirii i zakupnini
Sopstveni prihodi
Drugi prihodi
Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina

Vkupno prihodi:

2016

580,025.00
86,817,298.00
340,503.00
19,984,366.00
107,722,192.00

141,554.00
99,195,773.00
46,360.00
18,876,218.00
118,259,905.00

11,680,856.00
31,671,025.00
2,696,431.00
15,568,004.00
27,229,658.00
88,845,974.00

15,304,083.00
30,347,329.00
2,480,614.00
22,257,499.00
28,646,598.00
99,036,123.00

Rashodi
Materijalni rashodi, uslugi i amortizacija
Intelektualni uslugi, ~lenarini, provizii i ostanati rashodi
Kapitalni i drugi sredstva
Pomo{ti i donacii i drugi dava~ki
Plati i nadomest na plati

Vkupno rashodi:
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ШТО ВО 2017...


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;



Поттикнување на свесноста за потребата од инклузивно образование и вклученост во
активности кои работат на оваа тема;



Зајакнување на средното стручно образование;



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