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Во текот на 2008 година активностите на МЦГО беа насочени кон излегување во пре-
срет на потребите за подобрување на квалитетот на образованието и јакнење на де-
мократското општество, сѐ со цел да се одговори на предизвиците во образовниот
сектор, во време кога Македонија е на својот пат на подготовка за влез во Европската
унија.  

Во периодот на којшто се однесува овој извештај, со цел да се подигне квалитетот на
образованието, интезивно работевме на професионален развој и обезбедување на
стручна поддршка за наставниците од основните и средните училишта и за воведу-
вање на современи методи во наставата. . На полето на образованието на младите за
демократија и мултикултуризам, работевме на промовирање на учење и практику-
вање на демократија, во етнички мешани средни училишта работевме на јакнење на
мултиетничката соработка, дијалогот и довербата кај учениците, вклучувајќи ги и сите
други релевантни субјекти од образовнието во општината; обезбедувавме стручна
поддршка за учениците во средните училишта да практикуваат демократски вештини
и формирање на ставови за донесување на одлуки преку соработка помеѓу средно-
школци од 18 држави од Европа и САД. 

Нашите активности исто така беа насочени и кон обезбедување на стручна поддршка
при креирањето на образованите политики и подобрување на условите за учење.

Во своето работење, МЦГО продолжи партнерски да соработува со Министерството
за образование и наука, Бирото за развој на образованието, општините, донаторите
и невладиниот сектор, како и со странски невладини организации. 

Како и во изминатите периоди од нашето работење, во текот на 2008 година рабо-
тевме на проценка на тековните проблеми и идните потреби од областа на образо-
ванието, со цел уште поодговорно и поквалитетно да одговориме на барањата кои се
поставуват пред нас.

Тимот на МЦГО ја изразува својата благодарност до сите донатори, институции, ор-
ганизации 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.

Лорета Георгиева

Извршен директор

вовед
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МЦГО е лидерска невладина организација којашто изработува образовни про-
грами и дава услуги на образовните и други јавни установи, локалната за-
едница, невладиниот сектор, деловниот сектор и граѓаните со цел да
придонесе за континуиран развој на граѓанското општество. 

Нашата визија е да даваме поддршка во остварувањето на демократските про-
мени во општеството преку постојан развој на граѓанското општество во кое
граѓаните се оспособени активно да учествуваат во процесите на донесување
одлуки.

Стратешки цели на МЦГО:

• поттикнување учество на граѓаните во демократските процеси во општес- 
твото;  

• 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 корпо-

ративната општествена одговорност;
• изготвување и реализација на програми за граѓанско образование;
• поттикнување свест и реализација на програми за доживотно учење.

за нас
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Извршен одбор на МЦГО: 

l Нина Бабушковска, претседател; 

l проф. д-р Марија Ташева, член;  

l Милица Петрушевска, член. 

Во 2008 година МЦГО имаше вкупно десет вработени: 

l Лорета Георгиева, извршен директор 

lgeorgieva@mcgo.org.mk

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

l Тулаха Тахир, раководител на програми 
ttahir@mcgo.org.mk

l Горица Мицковска, раководител на Програмата за подобрување на 

оценувањето при УСАИД Проект за основно образование 
gmickovska@mcgo.org.mk; gmickovska@pep.org.mk

l Светлана Гашоска, координатор на Програмата за подобрување на оце-

нувањето при УСАИД Проект за основно образование 
sgasoska@mcgo.org.mk; sgasoska@pep.org.mk

l Аница Алексова, раководител на Програмата за унапредување на на-

ставата по математика и природна група предмети преку Универзите-

тот во Индијана при УСАИД  Проект за основно образование 
aaleksova@pep.org.mk

l Игор Сасански, асистент на Програмата за унапредување на наставата

по математика и природна група предмети преку  Универзитетот во  

Индијана при УСАИД Проект за основно обрзование 
isasanski@pep.org.mk

l Бесник Рамадани, асистент на програма 
bramadani@mcgo.org.mk

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

l Елвира Хасан, хигеничар

oрганизациска структура на 

МЦГО во 2008
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вредности и 

принципи

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 изрaботка 

на програмите; 

• транспарентност и отчетност во соработката со донаторите и кориснците 

нa услугите; 
• промовирање на вредностите за демократско граѓанство во сите 

сфери на работењето.
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Државни институции во Република Македонија:

• Собрание на Република Македонија

• Министерство за образование и наука (МОН)

• Биро за развој на образованието (БРО)

• Државен просветен инспекторат (ДПИ)

• Секретаријат за европски прашања при Владата на РМ

Меѓународни организации:

• УСАИД Македонија

• Светско учење (World Learning) во рамките на Програмата на 

УСАИД за човеков и институционален развој

• Balkan Trust for Democarcy (БТД)

• Институт за трајни заедници (ИТЗ) 

• Академија за развој на образованието, Вашингтон, САД 

• Универзитет за образование во Индијана, Центар за опште-

ствени науки и меѓународно образование, САД 

• Фондација за уставни права Чикаго, САД

• Универзитет од Минесота, САД

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

Набљудувачка мисија во Скопје

Општини:

• Босилово, Василево, Врапчиште, Кичево, Кочани, 

Маврово и Ростуше, Неготино, Ново Село, Радовиш, 
Сарај, Свети Николе, Град Скопје, Струмица, Чашка.

Невладини организации:

• Заедница на единиците на локалната самоуправа на 

Република Македонија (ЗЕЛС)

• Центар за институционален развој (ЦИРа)

• Македонски институт за медиуми (МИМ)

• Центар за истражување и креирање политики (ЦРПМ)

партнери и

соработници



Што правевме?

• организиравме активности со заедничко учество на учениците и на наставниците 
во етнички мешаните училишта во Куманово и во Кичево кои дотогаш меѓусебно 
биле раздвоени.

• одржавме работилници во кои наставниците и учениците учеа за мултикултурa непри-
страсност, стереотипи и предрасуди, толеранција и превенција на конфликти.

(Проекти: Воннаставни активности за унапредување на меѓуетничките 

односи во средните училишта во Куманово и во Кичево)

• на 240 ученици од четири средни училишта во Скопје, Велес и во Гостивар им по-
могнавме да дискутираат за актуелни глобални теми во партнерство со ученици 
од 18 земји во Европа и САД.

• ги унапредивме вештините на 12 наставници од проектните училишта за поучу-
вање на учениците за аргументирани дискусии.

• организиравме размена на искуства и знаења преку 4 студиски посети на настав-
ници од САД и од Македонија.

(Проект: Аргументирана дискусија во демократија)

• со наставниците и учениците изнaоѓавме и практикувавме етички решенија при 
оценувањето во ситуации во кои има конфликт на интереси.

• изготвивме етички кодекс за оценување. 
(Проект: УСАИД Проект за основно образование – комpoнента: 

Унапредување на оценувањето во училиштата)

што работевме и 

што постигнавме 

1
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Промовиравме учење и практикување 

демократија во училиштата

• да ја зголемиме довербата меѓу 
младите во етничко мешаните за-
едници и да им помогнеме да вос-
постават дијалог и соработка;

• да им помогнеме на младите да 
научат аргументирано да дискутираат 
за да се однесуваат демократски; 

• да ја подигнеме етичноста во оце-
нувањето во училиштата кај ситe за-
сегнати страни.    

Сакавме:



Што постигнавме?

• учениците, наставниците и родителите во мешаните етнички заедници ра-
ботеа и се дружеа.

• припадниците на различните етнички заедници подобро ги запознаа кa-
рактеристиките на другата етничка заедница и ги прифатија и почитуваа 
различностите.

• кај сите вклучени во активностите се подигна свеста дека заедничкото жи-
веење во нивната мултикултурна заедница е важно. 

• учениците ги споделија своите мислења и ставови на глобални теми со уче-
ници од други земји. 

• се подобрија способностите на учениците да се сослушуваат, аргументи-
рано да дискутираат, да формираат ставови и да донесуваат одлуки засно-
вани на аргументи. 

• учество на учениците во панел дискусии на различни теми со ученици од 
разни земји во Европа и САД. 

• запознавање, соработка и заемна посета на наставници од Македонија и 
од САД.

• етичноста во оценувањето да биде еден од приоритетите на 60 проектни 
училишта и за етичноста да дискутираат наставниците, учениците и роди-
телите. 

• државниот просветен инспекторат, Бирото за развој на образованието и Ко-
мисијта за образование на ЗЕЛС ги прифатија одредбите од Етичкиот кодекс 
за оценување коишто се однесуваат на државните и локалните образовни 
институции.  
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Што правевме:

• во соработка со консултанти од Универзитетот во Индијана организиравме 2 
обуки за обучувачи;

• во соработка со советници од БРО организиравме подготовка на прирачници по 
математика и природна група предмети; 

• организиравме обуки за 1250 наставници по математика, физика, хемија, биоло-
гија и географија;

• организиравме дополнителна поддршка во сите 25 училишта од Фаза 1.
(Проект: УСАИД Проект за основно образование – компонента: Унапреду-

вање на наставата по математика и природната група предмети)

што работевме 

и што постигнавме 

10

2
Воведувавме современи методи во 

наставата

• да ја унапредиме наставата по математика и природната група предмети во 25 
основни училишта вклучени во првата фаза и 123 основни училишта вклучени 
во втората фаза и да обезбедиме дополнителна поддршка за обучените нас-
тавници;

• да помогнеме во изготвувањето на нови наставни материјали и ресурси за под-
дршка на училиштата во наставата по математика и природната група пред-
мети;

• да го подигнеме квалитетот на оценувањето со цел да им помогнеме на уче-
ниците подобро да учат и повеќе да постигнат;

• да подготвиме материјали и кадри за стручно усовршување на наставниците 
од областа на оценувањето;

• да се зголеми нивото на користење на информатичката технологија во наставните 
предмети преку ефикасно користење на разновидни алатки за ИКТ на ча-
совите.

Сакавме:



• изготвувавме стручни материјали од областа на оценувањето;
• организиравме обуки за идни обучувачи во областа на оценувањето во учи-

лиштата;
• организиравме обуки за наставници, стручни работници и директори за 

унапредување на оценување во училиштата.
(Проект: УСАИД Проект за основно образование – компонента: Уна-

предување на оценувањето во училиштата)

• обезбедивме поддршка во организирање на обуки за ИКТ во 14 пилот ос-
новни училишта, во кои беа обучени вкупно 234 наставници по различни 
наставни предмети.

(Проект: УСАИД Проект за основно образование, компнента: ИКТ во 

образованието)

Постигнати резултати:

• обучени 72 обучувачи за математика и природната група предмети;
• изготвени 10 прирачници за нови методи во наставата по математика и при-

родната група предмети (по еден за секој предмет: математика, физика, хе-
мија, биологија и географија, на два наставни јазици: македонски јазик и 
албански јазик);

• обучени сите наставници по математика и природната група предмети од 
148 основни училишта;  

• посетени 72 часа и одржани состаноци со стручните активи по математика, 
физика, хемија, биологија и географија во сите 25 училишта од Фаза 1;

• изготвени прирачници и материјали за обука за примена на стандарди за 
оценување;

• обучени 33 обучувачи за современи приоди во оценувањето;
• обучени 1627 наставници, стручни работници и директори од 60 основни 

училишта за современи приоди во оценувањето;
• придонесовме да се подигне квалитетот на оценувањето во училиштата со 

кои работевме;
• придонесовме наставниците да ги совладаат вештините за интегрирање на 

информатичката технологија во наставниот процес. 11



Сакавме:

• да им помогнеме да училиштата да креираат политики на оценување согласно 
спецификите на училиштето и да ја следат нивната реализација;

• да ја подигнеме јавната свест за квалитетното оценување во училиштата;
• да ги подобриме условите за работа во образовните институции.

Што правевеме:

• организиравме обуки за планирање на оценувањето во училиштето за дирек-
тори и стручни соработници од 60 училишта;

• изготвивме и поделивме 8000 примероци од информативни календари за 
оценувањето во училиштата;

• одржуваме блог за проблематиката на оценувањето.
(Проект: УСАИД Проект за основно образование – компонента: 

Унапредување на оценувањето во училиштата)

• подобрени се условите за работа во 117 основни училиштата ширум Македо-
нија, кои по сопствен избор добија еден од четирите понудени комплета на-
ставно-нагледни средства и тоа: комплет  за математика, основен или напреден
комплет за природни науки и комплет за кабинетите по музичко образование. 

(Проект: УСАИД Проект за основно образование – Хумантарен концерт на 

Тоше Проески)

• подобрени се условите за работа и престој на децата во Заводот за рехабилита-
ција на деца и млади во Скопје и во Центарот за деца на улица во Шуто Оризари.

(Проект: Донација на навивачите на Шкотската фудбалска асоцијација во 

соработка со Британската Амбасада во Македонија) 

Што постигнавме:

• сите проектни училишта го вградија оценувањето во своите годишни 
програми за работа;

• со средства од хуманитарниот концерт на Тоше Проески донирани се наставно
нагледни средства во вкупно 117 основни училишта низ целата држава; 

• за Заводот за рехабилитација на деца и млади во Скопје извршивме набавка
на кревети со душеци и и извршено е реновирање на тоалетите во делот за 
едукација и дел од интернатот;

• во Центарот за деца на улица во Шуто Оризари извршивме набавка на разни
наставно-нагледни средства и средства за хигиена. 

што работевме 

и што постигнавме 

12

3
Помагавме во креирањето на образовните 

политки и подобрување на условите за учење



Листа на програми (2007 - 2011)

Програма
Период на

реализација
Донатор

Целна група

во 2008

Буџет

(во денари) 

само во 2008

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

Аргументирана 
дискусија во 
демократија

08/2007 – 08/2008
Фондација за уставни

права од Чикаго

8 наставници и 
120 ученици од

4 средни училишта
358.147,00

Меѓуетнички 

воннаставни 

активности во 

средните училишта 

во Куманово

10/2007 – 07/2008

Организација за 

безбедност и 

соработка во Европа

(ОБСЕ), 

Набљудувачка 

мисија во Скопје

8 наставници и 

70 ученици од 

4 средни училишта

1.079.331,50

Меѓуетнички воннас-
тавни активности во

средните училишта во
Кичево

09/2008 – 07/2009

Организација за 

безбедност и 

соработка во Европа

(ОБСЕ), 

Набљудувачка 

мисија во Скопје

4 наставници и 
60 ученици од 

1 средно училиште
1.535.000,00

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

Проект за основно 
образование, 
компонента: 

,,Унапредување на
оценувањето на 

учениците” и 
компонента: ,,ИКТ во

образованието”

12/2006 – 12/2011

УСАИД Проект за 
основно образование
(ПЕП) и Академија за 

развој на 
образованието 

(АЕД)

Оценување: 
1627  (наставници од
предметна настава,

директори и стручни
соработници, совет-

ници од БРО, државни
просветни инспек-

тори,обучувачи) 
ИКТ во 

образованието:
234 наставници

16.374.433,00

Проект за основно обра-
зование, компонента:

,,Математика и 
природна група на

предмети'

12/2006 – 12/2011

УСАИД Проект за ос-
новно образование

(ПЕП) и Универзитетот
во Индијана

1250 (наставници,  
советници од БРО,

универзитетски 
професори)

7.564.330,00

Хуманитарен концерт
на Тоше Проески

05/2007 – 10/2008

УСАИД Проект за 
основно образование
(ПЕП); Академија за

развој на 
образованието (АЕД)

117 основни училишта
во Македонија

3.585.988,50

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

Ефикасни општини за
унапредување на 

образованието
12/2008 – 12/2009

Balkan Trust 
for Democarcy (БТД)

Општини 
Образовни 
институции

1.080.413,00

13
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Вид на објавените материјали Број на примероци

Годишен извештај на МЦГО 2007 година
(македонски и англиски јазик)

Електронско издание

Прирачник за обука: 
примена на стандардите за оценување 

Прво издание

1500 македонски јазик 
500 албански јазик
Второ издание

1850 македонски јазик 
650 албански јазик

Прирачник со работни материјали  за обуките 
1850 македонски јазик 
650 албански јазик

Прирачник:  
Упатство за оценување во училиштата 

1500 македонски јазик 
500 албански јазик

Брошура: Етички кодекс во оценувањето 
5000 македонски јазик 
2000 албански јазик
100 англиски јазик

Постер: Етички кодекс во оценувањето 
1125 македонски јазик 
375 албански јазик

Информативен календар 2008 
6000 македонски јазик 
2000 албански јазик

Информативен календар 2009 
3000 македонски јазик 
1000 албански јазик

Прирачник за наставници за унапредување на
наставата по математика и природната група
предмети 

2000 македонски јазик 
1000 албански јазик

објавени материјали во 

2008 година



МЦГО е запишан во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации во Ос-
новниот суд - Скопје 1, под регистарски број 1780, со решение бр. 97/04 од
07.06.2004 година. Матичен број: 5875471. Единствен даночен број:
4030004512015. Финансиското работење во МЦГО е организирано на начин
кој ги почитува најважните начела на финансиското работење: отчетност,
транспарентност, документираност. Сметководственото работење и евиден-
тирање е во согласност со Законот за сметководство за непрофитните органи-
зации. МЦГО изготвува месечни финансиски извештаи за своето работење,
како и годишен финансиски извештај. МЦГО, во согласност со барањата на раз-
лични донатори, подготвува и посебни финансиски извештаи врз основа на
сметководствената документација и евиденција.

расходи 2008

извори на средства во 2008 година

15

финансиски 

извештај 
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BILANS NA SOSTOJBA Godina 

       2007 2008 
Aktiva        

A: Postojani sredstva (I+II+III) 
  

2,187,663.00 4,355,523.00 

         

I. Nematerijalni sredstva  - 76,953.00 

II. Materijalni sredstva   2,187,663.00 1,983,452.00 

III. Materijalni i nematerijalni vlo`uvawa vo podgotovka - 2,295,118.00 

         
B:  Pari~ni sredstva, kratkoro~ni pobaruvawa,  
     aktivni presmetkovni smetki (I+II+III+IV+V+VI) 

19,998,651.00 10,368,938.00 

          

I. Pari~ni sredstva   19,715,437.00 9,810,568.00 

  I a: @iro-smetka   19,533,702.00 3,914,481.00 

  I b: Blagajna   52,717.00 18,962.00 

  I v: Devizna smetka   129,018.00 5,877,125.00 

         

II. Kupuva~i    - - 

         

III. Pobaruvawa za avansi, depoziti    - - 

         

IV. Kratkoro~no-finansiski pobaruvawa 40,392.00 292,536.00 

        

V. Pobaruvawa za pove}e plateni danoci i pridonesi 10,073.00 18,104.00 

        

VI. Aktivni vremenski razgrani~uvawa  222,749.00 247,730.00 

  VI a: Odnapred plateni tro{oci  - 82,555.00 

  VI  b: Drugi vremenski razgrani~uvawa 222,749.00 165,175.00 

          

V:  Siten inventar - - 

    Vkupna aktiva (A  + B  + V): 22,176,314.00 14,724,461.00 

          
Pasiva         

A. Izvori na delovnite sredstva  2,187,664.00 4,355,523.00 

  I Deloven fond   2,187,664.00 4,355,523.00 

         

B. Kratkoro~ni obvrski i pasivni presmetkovni smetki 680,355.00 686,843.00 

  I Dobavuva~i   605,398.00 319,498.00 

  II Obvrski sprema dr`avata i dr.institucii 3,983.00 5,708.00 

  III Kratkoro~ni finansiski obvrski  40,392.00 301,531.00 

 IV Drugi kratkoro~ni obvrski  30,582.00 60,106.00 

         
V. Pasivni vremenski razgrani~uvawa  19,233,956.00 9,607,756.00 

 I 

Del od vi{okot od prihodite prenesen vo       
narednata godina 

18,893,802.00 9,445,779.00 

  II Drugi pasivni vremenski ograni~uvawa 340,154.00 161,977.00 

         
G. Neraspredelen del od vi{okot na prihodite 74,339.00 74,339.00 

         

    Vkupna aktiva (A  + B  + V + G): 22,176,314.00 14,724,461.00 
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BILANS NA PRIHODI I RASHODI  Godina  

 2007 2008 

Prihodi        
          

Prihodi od uslugi    -                  -         
Prihodi od kamati i pozitivni kursni razliki 138,582.00 369,422.00 

Prihodi od ~lenarini, podaroci, donacii i drugi izvori 58,603,235.00 30,769,835.00 
Prihodi od kirii i zakupnini   - - 

Sopstveni prihodi    - - 
Drugi prihodi    5,375.00 16,872.00 

Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina 3,474,632.00 18,329,418.00 
          

      Vkupno prihodi:  16,616,135.00 49,485,547.00 

          

Rashodi         

Materijalni rashodi, uslugi i amortizacija 6,113,968.00 9,729,386.00 
       

Drugi rashodi    25,807,430.00 13,681,695.00 
         

Kapitalni i drugi sredstva   254,750.00 3,058,073.00 
          

Pomo{ti i donacii i drugi dava~ki  3,124,705.00 5,225,884.00 
         

Plati i nadomest na plati  7,986,500.00 8,291,544.00 
         

Danoci i pridonesi koi ne zavisat od rezultatot 40,669.00 53,186.00 
          

    Vkupno rashodi: 43,328,022.00 40,039,768.00 
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2009...
• Продолжуваме со активностите што ја претставуваат централната тен-

денција на реформите во образованието; 

• Ќе работиме на подигнување на квалитетот на образованието преку уна-
предување на наставата по математика и природната група предмети, ко-
ристење на ИКТ во образованието и поставување на стручна и подигање 
 на квалитетот на оценувањето во основните училишта; 

• Ќе го дадеме својот придонес во процесот на децентрализација на оп-
штините преку подигнување на капацитетите на локалната администра-
ција за работа во областа на образованието;

• Ќе реализираме активности кои ќе ја поттикнат и унапредат соработката
меѓу органите на централната и локалната власт;

• Продолжуваме со активности во училиштата за јакнење на меѓуетничката 
соработка и доверба во заедницата;

• И понатаму ќе реализираме активности за унапредување на вештините на 
младите за активно учество во граѓанското општество; 

• Активно ќе работиме на подигнување на капацитетите на МЦГО за со-
очување со тековните промени во доменот на граѓанскиот сектор;

• Започнуваме со активности за подигнување на капацитетите на училиш-
тата за одговорно и транспарентно работење. 

>>

>>



повеќе информации за тековните програми и активности на: 

www.mcgo.org.mk 



www.mcgo.org.mk 


