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Издавач: 
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Фотографии: 
Фотоархива на МЦГО 
 
Графичко уредување: 
Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) 
 
Превод на англиски јазик: 
Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) 
 
Годишниот извештај за работата на МЦГО, како и повеќе информации за тековните 
активности може да се преземат од: www.mcgo.org.mk  
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МЦГО Годишен извештај 2017 

Во остварувањето на мисијата за континуиран развој на граѓанското општество, активностите на 
Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во текот на 2017 година беа насочени кон 
поддршка за вклученост и еднакви услови за учениците во основите и средните училишта во 
Македонија. 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 2017 година, во активностите на МЦГО беа опфатени сите основни и средни училишта, 
како и сите општини во државата. 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); 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 
2017 година МЦГО учествуваше во подготовката на публикации и прирачници за меѓуетничка 
интеграција во образованието, за инклузивно образование како и граѓанско образование. 
 
Во 2017, МЦГО работеше и 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. 
 

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: 

 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 сектор 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: 

 професионално и одговорно работење во невладиниот сектор;  

 обезбедување на стручност во согласност со барањата на клиентите; 

 изнаоѓање идејни решенија и методологии при реализацијата на сите програми; 

 еднаков третман на сите клиенти и партнери; 

 креативност во новите приоди; 

 обезбедување одржливост при реализацијата на сите активности; 

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

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

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

За МЦГО 
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Во 2017 година МЦГО имаше вкупно 25 вработени:  
 

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

 Небојша Мојсоски, програмски директор (nmojsoski@mcgo.org.mk) 

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

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

 Бесник Рамадани, раководител на проeкти (bramadani@mcgo.org.mk) 

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

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

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

 Сандра Анастасовска Кузмановски, координатор на проект (sanastasovska@mcgo.org.mk)  

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

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

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

 Ивана Георгиевска, координатор на проект (igeorgievska@mcgo.org.mk) 

 Бојан Димески, координатор на проект (bdimeski@mcgo.org.mk) 

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

 Сара Кајевиќ, координатор за социјални медиуми (skajevikj@mcgo.org.mk) 

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

 Наташа Илиевска, асистент за финансии (nilievska@mcgo.org.mk) 

 Игор Цветановски, раководител на канцеларија (icvetanovski@mcgo.org.mk) 

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

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

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

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

 Игор Тодоровски, асистент на проект (itodorovski@mcgo.org.mk) 

 Елвира Хасан, хигеничар 
 
 

Организациска структура на МЦГО во 2017 



 7 

 

МЦГО Годишен извештај 2017 

Период:  март 2010 – декември 2017  
 
Опис: Проектот на УНИЦЕФ се реализираше во партнерска соработка меѓу БРО, УНИЦЕФ и 

МЦГО. Целта на проектот беше кај наставниците од одделенска настава (од 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, стручните 
соработници во училиштата, советници од БРО и просветни инспектори од ДПИ кои 
се 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 2017 година, МЦГО организираше активности за тимовите за учење по математика и 
јазична писменост и активности за поддршка на децата од социјално депривирани 
средини, ученици Роми и ученици со посебни образовни потреби, во 31 основни 
училишта.   
 
На почетокот на годината МЦГО ги поддржуваше и странските консултанти кои направија 
евалвација на програмата Поддршка на учениците роми во седум (7) училишта, на 
програмата Математика со размислување во почетните одделенија и програмата Јазична 
писменост во почетните одделенија. 

 
Резултати во 2017: 
Зајакнување на капацитетите на наставниците, стручните соработници, советниците од БРО и 
инспекторите од ДПИ 

 На темата Диференцирана настава во инклузивна училница, обучени беа  61 училишен обучувач и 
1245 наставници во 20 инклузивни училишта; 

 Во програмата Инклузивно образование, подготвени се 42 училишни обучувачи за реализација на 
обуки за Модул 1: Инклузивно образование: создавање основа – учење за концептите; Модул 2: 
Работење со другите – наоѓање заеднички јазик и станување тим; како и Модул 3: Поддршка на сите 
ученици – заедничко планирање и заедничко имплементирање; 

 Реализирана е дисеминација на обуките за Модул 1, Модул 2 и Модул 3 во 11 основни училишта и 
на обуките присуствуваа 1677 учесници. 

 
 
 

Проект:         Математика со размислување, јазична писменост и инклузивно образование во  
           почетните одделенија, УНИЦЕФ  

ПРОЕКТИ ВО 2017 
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Активности за обезбедување одржливост 

 На тимовите за математика и јазична писменост им беше дадена поддршка за реализација на 49 
средби на кои присуствуваа 935 учесници (национални обучувачи, училишни обучувачи и 
претставници од училишните стручни служби) од 160 училишта;  

 Доделени се 1211 сертификати на наставници кои ја докажаа примената на стекнатите знаења и 
вештини за применување на нови приоди во реализацијата на наставата по математика и мајчин 
јазик во почетните одделенија; 

 Реализирани се за поддршка во инклузивните училишта, каде што се даде поддршка на 684 
челенови на училишните инклузивни тимови во 31 училишта;  

 Со цел вмрежување помеѓу засегнатите страни и споделување на добри практики за инклузивно 
образование, одржани две средби на кои присуствуваа 47 учесници; 

 Реализирани се средби со 16 советници од БРО и 25 инспектори од ДПИ на кои се презентираа и 
дискутираа 127 инструменти и протоколи за работа на инклузивниот тим во училиштето; 

 Беше дадена поддршка во организацијата и реализацијата на конференцијата “Квалитетно 
образование за раст, резултати и подобра иднина”, на која учествуваа повеќе од 600 учесници од 
Република Македонија и од странство. 

 
 
 
 

Подготовка на технички и стручни материјали 

 Изготвен е „Водич за работата на училишниот инклузивен тим“ на македонски и на албански јазик; 

 Изготвен е прирачник за стручните соработници „Поддршка на учениците со потешкотии во 
учењето“ на македонски и на албански јазик; 

 Направена е стручна ревизија и поддршка на подготовката на прирачник за наставниците 
„Активности во училиштето и активности во училницата за поддршка на сите ученици“, 
подготвен од меѓународни консултанти.  

 
Истражувања и евалуации 

 Направена е стручна ревизија и проверка на преводот на македонски јазик на извештајот 
„Евалвација на реализацијата на програмите и одржливоста на програмите Математика со 
размислување во почетните одделенија и Јазична писменост во почетните одделенија“, кој беше 
изготвен од меѓународни консултанти; 

 Направена е стручна ревизија на делот од извештајот за Република Македонија, од евалвација на 
реализацијата на програмата  Инклузивно образование за маргинализирани деца поддржана од 
Австриската агенција за развој, кој беше изготвен од меѓународни консултанти;  

 Извештаите од обуките, дисеминациите и активностите за поддршка на сите програми беа 
анализирани, а резултатите од евалвациите на програмите  Математика со размислување во 
почетните одделенија, Јазична писменост во почетните одделенија и Инклузивно образование за 
маргинализирани деца им беа презентирани на БРО, ДПИ како и на училиштата;    

 Беше поддржана подготовката на спроведување акциски истражувања и изготвување извештаи во 11 
инклузивни училишта; 

 Прибрани се податоци и подготвен е извештај за состојбата и напредокот во 20 инклузивни училишта 
за календарската 2017 година; 

 Прибрани се податоци, направена е анализа и изготвени се извештаи за почетната состојба во 11 
училишта, вклучени во програмата за инклузивно образование во 2017 година. 
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Период:  декември 2011 – март 2017  
 
Опис: Активностите на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

(ПМИО) беа насочени кон учениците, родителите,  наставниците, раководителите и 
членовите на училишниот одбор во сите  основни и средни училишта низ Македонија. 
Проектот се реализираше во соработка со МОН, БРО, ЦСОО, ДПИ, ДИЦ и сите општини.   
 
ПМИО се спроведуваше во партнерство со НВО: Центар за човечки права и разрешување 
конфликти (ЦЧПРК), Центарот за изведувачки уметности Мултимедиа, Центарот за 
балканска соработка „Лоја“ и Младински образовен форум (МОФ), кои, со нивното 
искуство и експертиза, работеа на одредени области на  спроведување на проектот. 
 
Проектот за меѓуетничка интеграција  во образованието е составен од четири 
комплементарни компоненти, а нивните постигнувања во 2017 година се дадени подолу.  
 

Резултати во 2017:   
Компонента 1: Информирање на јавноста и заедниците 

 Се организираше тркалезна маса на тема „Улогата и поддршката на медиумите во унапредување 
на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата“. На настанот, претставници на 
националните и локалните медиуми, универзитетски професори и експерти дискутираа за важноста 
на меѓуетничката интеграција и кохезија во училиштата;  

 Се одржа второ издание на Фестивалот на изведувачки уметности и добри практики насловен како 
„Биди креативен - биди интерактивен - биди интеретнички“. Средношколците кои учествуваа на 
настанот јавно презентираа креативни и иновативни начини за зајакнување на меѓуетничкиот 
дијалог во нивните училишта; 

 Со цел да се поттикне критичко размислување и користење на дебатата како алатка за градење 
мостови, се одржа дебатна конференција „Интегрирани разговори“. Повеќе од 120 средношколци 
имаа можност да учествуваат на конференцијата и да дискутираат за различни теми поврзани со 
меѓуетничка интеграција;  

 Алатките за информирање на јавноста во врска со проектот редовно беа ажурирани со информации 
со цел да се осигури постојан тек информации за постигнувањата и активностите на проектот; 

 Со цел да се обележат постигнувањата на петгодишниот проект, се организираше завршен настан.  
На настанот присуствуваа повеќе од 1200 гости, односно претставници на училишта, општини, 
институции, локални и меѓународни организации.   

Проект:         Проект за меѓуетничка интеграција во образованието, УСАИД 
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Компонента 2: Градење на капацитетите на наставниците, училишното раководство како и 
вработените во општините одговорни за образование  

 Континуирано се даваше поддршка на Работната група за интегрирано образование при 
Министерството за образование и наука;    

 Се одржа работилница за членовите на комисијата за оценување на апликациите за грантовите на 
МОН за поддршка на реализација на заеднички активности на учениците, со цел членовите на 
комисијата да се запознаат со критериумите за избор на апликации;  

 Во соработка со Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука, на 
наставниците кои стекнале способности за практична реализација на активности за МИО им беа 
доделени сертификати; 

 Во партнерство со Државниот испитен центар, се спроведе обука за училишните директори во која 
беа вклучени пристапи и методологии за МИО;  

 Со цел да се зајакне улогата на општината при спроведување на МИО и да се постигне одржливост, 
се одржаа четири (4) работилници со повеќе од 200 претставници од општините и СИТ-овите од 
училиштата вклучени во „Денови на МИО“;  

 Со цел да се увидат ефектите од активноста „Денови на МИО“ за учениците кои учествуваа во 
заеднички активности, се изврши обработка на статистичките податоци од прашалникот за 
активноста;  

 До училиштата кои учествуваа во проектната активност „Денови на МИО“ беа дистрибуирани 40 
печатачи и седум интерактивни табли;  

 Беа анализирани податоци од евалуацијата на повеќе од 1100 учесници во активностите за 
вклучување на родителите во МИО, поддржани преку програмата за грантови на проектот. Преку 
анализите се согледаа мислењата на учесниците во однос на корисноста и придобивките од 
активностите на ПМИО, како и нивните предлози за зајакнување на учеството на родителите во 
ПМИО;  
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 Со цел идните наставници да станат посвесни за нивната работа со ученици во однос на 
унапредување на меѓуетничката интеграција, беше организирана обука со 20 ученици од 
педагошките факултети во Република Македонија;  

 Се реализираше зимски камп со вкупно 32 ученици и осум (8) наставници од 4 (четири) основни 
училишта. За време на кампот, учениците соработуваа во мешани групи, учествуваа во игри за 
комуникација, работилници за фотографија и спортски и рекреативни активности;   

 Изданијата „Теоретски и практични погледи за примена на меѓуетничката интеграција во 
наставничките факултети“ и „Практикум за интегрирање на мултикултурно учење во 
наставата за основно и средно образование“ беа дистрибуирани до училиштата и објавени на веб-
страницата на ПМИО.  

 
 

Компонента 3: Модел училишта (во соработка со ЦЧПРК) 

 Се организираа краткорочни заеднички активности за учениците (екскурзии, училишни изведби/
прослави) од страна на сите модел училишта;  

 Во две трoјазични модел училишта беа спроведени заеднички активности во рамките на часоците со 
ученици од мешани јазични паралелки;   

 Прирачникот за заеднички активности на учениците беше графички дизајниран и објавен на веб-
страницата на ПМИО;  

 Прирачниците за совладување на основните концепти на македонскиот и албанскиот јазик за 
првоодделенци и ученици од второ до петто одделение беа објавени на веб страницата на ПМИО;  

 Прирачникот за демократско учество на учениците беше дистрибуиран во сите модел училишта;  

 Сертификати за МИО беа дистрибуирани до модел училиштата.  
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Компонента 4: Обезбедување стимул за училиштата и за локалните заедници 

 Повеќе од 130 претставници од 63 реновирани училишта и општини, како и претставници од МОН/
СКИ ЕУКОМ на САД учествуваа на Конференцијата за споделување најдобри практики за одржување 
на училишните згради. На конференцијата беа презентирани активностите на сите 4 компоненти, 
постигнатите резултати во текот на петте години од проектот и добрите практики и процедури кои беа 
воспоставени во училиштата;  

 По завршувањето на реконструкцијата на основното училиште „Лазo Мицев Рале“ од Кавадарци, 
проектот спроведе технички прием;  

 Информациите поврзани со активностите за стимулирање финансирани од страна на Европската 
команда на армијата на САД (ЕУКОМ) беа ажурирани на заедничкиот информатички систем OHASIS 
(Overseas Humanitarian Assistance Shared Information System).  

 

Мониторинг и евалуација 

 Финалниот извештај за евалуација базиран на сите активности за мониторинг и евалуација 
спроведени во текот на реализацијата на проектот беше финализиран и јавно презентиран;  

 Беа спроведени активности за јакнење на капацитетот на образовните институции за мониторинг и 
евалуација на активностите за МИО. 
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Период:    април 2017 – април 2022 
 
Опис: Петгодишниот Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во 

образованието има за цел да ја подобри меѓуетничката кохезија меѓу младите во 
Македонија преку создавање услови за позитивна интеграција и култивирање 
демократски и граѓански вредности и однесување. 
 
Партнери во спроведувањето на проектот се Министерството за образование и наука 
(МОН), сите клучни образовни институции во Македонија и Младинскиот образовен 
форум (МОФ). Проектот користи партиципативен пристап преку таргетирање на сите 
општини и сите основни и средни училишта.  
 
Проектот се состои од три заемно поврзани компоненти: (1) Јакнење на меѓуетничката 
кохезија во образовниот систем, (2) Јакнење на демократската култура и граѓанското 
однесување меѓу младите и (3) Стимул на училиштата/реновирање. 
 
Во годината за пилотирање на проектот се избраа 40 училишта од девет (9) општини. 
Покрај 22-те училишта од 9 (девет) општини вклучени во Проектот на Детската 
Фондација Песталоци, „Јакнење на мултиетничката соработка во општините“ спроведен 
од страна на МЦГО, беа избрани дополнителни 18 училишта да бидат дел од пилот 
фазата на проектот. Проектниот тим се придржуваше и го одразуваше соодносот на 
основни и средни училишта во земјата (3:1), па оттука избра 30 основни и 10 средни 
училишта. Покрај тоа, проектот спроведува креативни работилници и форум театар 
методологија во дополнителни 8 (осум) училишта. 
 

Резултати во 2017:   
Меѓукомпонентни активности 

 Со цел да се изрази заедничкиот интерес за соработка и зајакнување на соработката поврзана со 
спроведувањето на проектот, се потпиша Меморандум за соработка со  Министерството за 
образование и наука и Бирото за развој на образованието; 

 Со цел да се дискутира за заедничкото спроведување на проектните активности, се одржаа 
координативни состаноци со градоначалниците на девет (9) општини (Битола, Бутел, Гостивар, 
Долнени, Куманово, Радовиш, Струга, Струмица и Тетово); 

 За да се осигури доследноста, заложбата и поддршката на сите клучни чинители за сите 
комуникациски аспекти, беше развиена Комуникациска стратегија за проектот. Се дефинираа 
стратешките приоритети и цели на проектот, вклучително и целите на комуникација и целните групи; 

 Се оствари тесна соработка со медиумите со цел да се информира јавноста за проектните цели, 
постигнувања и активности. Претставниците од проектот гостуваа на разни ТВ и радио емисии; 

 
 

Проект:         Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, УСАИД 
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 Се воспоставија онлајн платформи на социјални медиуми, со цел да се зголеми видливоста на 
проектните активности, да се зголеми јавната свест за целите на проектот и да се зголеми 
ангажираноста на заедницата. Веб страницата на проектот, Facebook страницата и каналот на 
YouТube редовно се ажурираа со информации; 

 Се пушти во употреба мобилната апликација „EduMobMK“, со цел да се обезбеди лесен пристап до 
информации поврзани со проектните активности. Во соработка со сите релевантни чинители, 
апликацијата ги содржи најновите вести  од областана образованието; 

 Се подготвија инфографици, презентации и други промотивни материјали, коишто се споделија со 
разни целни групи; 

 Со цел да се обележи почетокот на проектните активности, на 22 септември, 2017 година во СУГС 
„Георги Димитров“ се одржа настан под името #YEIforPeaceDay. Со цел да го обележат 
Меѓународниот ден на мирот, се собраа повеќе од 120 ученици од шест (6) основни и средни 
училишта низ Македонија и учествуваа во спортски активности, дискусии и садење дрва;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На 27 ноември, 2017 година во Скопје, се организираше настан со цел да се обележи официјалниот 
почеток на проектот. Повеќе од 1000 гости, односно претставници од училишта, институции, општини, 
владини службеници и меѓународни организации присуствуваа на настанот. Премиерот на 
Македонија, Зоран Заев, Амбасадорот на САД, Џес Бејли и министерот за образование и наука, 
Рената Дескоска се обратија на учесниците;  
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 Се разви програма за мали грантови чија цел е да се обезбеди поддршка за младинските 
иницијативи и заедничките ученички активности во училиштата. Со цел да се споделат информации 
за програмата, односно за процесот на примена и спроведување на активностите, се организираше 
почетен состанок со претставниците од сите пилот училишта и општини. Потоа се отвори повик за 
апликации за пилот училиштата на кој аплицираа 31 училиште со вкупно 123 активности; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компонента 1: Активности за јакнење на меѓуетничката кохезија во образовниот систем 

 Во соработка со ОБСЕ, се организираа редовни координативни состаноци со Работната група за 
меѓуетничка интеграција во образованието во рамките на Министерство за образование и наука 
(МОН);  

 Претставници од проектот учествуваа во Обуката за развој на образовна политика организирана од 
ОБСЕ, специјално реализирана за членовите на работната група за МИО во рамките на МОН, со цел 
да се запознаат со образовните политики коишто ќе ја подобрат меѓуетничката интеграција во 
образовниот систем; 

 Проектниот тим учествуваше на тркалезна маса со цел да се поттикне меѓуетничка интеграција и 
социјална кохезија преку образованието, која беше организирана од работната група за МИО во 
рамките на МОН со поддршка од ОБСЕ. За време на тркалезната маса, се претставија добри 
практики и активности поддржани од програмата на МОН за мали грантови во 2016-2017 година за 
унапредување на меѓуетничката интеграција; 

 Се направија подготовки за почетниот состанок, со цел да се зајакнат тимовите за училишна 
интеграција (СИТ). Понатаму, се состави список од ментори за МИМО, којшто се состои од 
номинирани членови на образовни институции и угледни професионалци, со цел да се поддржат 
СИТовите во спроведувањето на наставните и воннаставните активности на ниво на училиште; 

 Се извршија подготовки за спроведување на креативни работилници и форум театар. Двајца 
наставници од секое од избраните осум (8) училишта  ќе се обучуваат како да спроведуваат 
креативни работилници и форум театар методологија како алатки за позитивна интеракција и 
конструктивна дискусија. 

 
Компонента 2: Активности на ниво на училиште и заедница за јакнење граѓанската култура и 
однесување меѓу младите 

 Се координираа проектните активности поврзани со ревизија на содржини за граѓанското 
образование со проектот „Јакнење на мултиетничката соработка во општините“ финансиран од 
Детската Фондација Песталоци. Со заедничка заложба на двата проекти, се формираше стручен тим 
за граѓанско образование. Стручниот тим се состои од претставници од Министерството за 
образование и наука, Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука, 
универзитетски професори и граѓанскиот сектор; 

 Стручниот тим на проектот направи компаративна анализа на најдобрите регионални и меѓународни 
практики поврзани со граѓанското образование. Анализата содржи клучни наоди од спроведувањето 
на наставните програми за граѓанско образование шест (6) земји (Австралија, Австрија, Финска, Црна 
Гора, Словенија и САД) и приказ на меѓународни препораки поврзани со граѓанското образование;  
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 Со цел да се развие концепт за подобрување на граѓанското образование, стручниот тим беше 
поделен на четири (4) подгрупи и истовремено работеше на четири (4) клучни области: 

1. Преглед на меѓународни документи и препораки за граѓанското образование, системската 
поставеност и тековните процеси за реформа на наставните планови и програми во Република 
Македонија;  
2. Идентификација на клучните граѓански компетенции кои учениците треба да ги поседуваат по 
завршувањето на определен степен на образование;  
3. Анализа на наставните планови и програми од аспект на граѓанско образование;  
4. Преглед на состојбата и заложбите за ученичко организирање и учество. 

 На иницијатива на ОУ „Панајот Гиновски“ од Бутел, проектот го поддржа спроведувањето на спортски 
активности и игри за забава на ниво на училиште со 360 ученици од почетните одделенија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компонента 3: Стимул на училиштата/ реновирање 

 Со цел да се осигури дека реновирањата во рамките на МИМО се во согласност со активностите на 
Министерството за образование и наука/ Секторот за капитални инвестиции, беше остварена тесна 
соработка помеѓу споменатите чинители; 

 Се формираше работна група на компонентата, со цел да се осигури координација меѓу сите 
релевантни чинители. Работните групи се состојат од координаторите на компонентите на проектот, 
претставници од Канцеларијата за воена соработка во рамките на Амбасадата на САД во Македонија 
и МОН/Секторот за капитални инвестиции;  

 Како дополнителен стимул за училиштата и заедниците да учествуваат во проектни активности, се 
разви програма за реновирање на училиштата. По почетниот состанок со претставниците од 40 пилот 
училишта и девет (9) општини, официјално беше објавен повикот за аплицирање за реновирање на 
училиштата. Вкупно 33 училишта поднесоа апликации со поддршка од нивните општини; 

 Се изготви План за ублажување на влијанијата и мониторинг на животната средина за сите проекти 
за реновирање на училиштата, којшто беше поднесен за одобрување до Службеникот за животна 
средина за мисијата на УСАИД во Македонија; 

 Се оствари соработка со УНИЦЕФ, со цел да се развијат вештините на училиштата за управување со 
ризици од катастрофи. На училишниот кадар и учениците во реновираните училиште ќе им се 
организира работилница за развој на капацитети со цел да се стекнат со вештини за управување со 
ризиците од катастрофи. 

 
Мониторинг и евалуација  
 Изготвен е план за активностите во рамките на системот за мониторинг и евалуација, којшто се 

однесува на резултатите пред и по тестирањето во пилот годината, анализата на податоци, 
собирањето податоци поврзани со управување со проектот, активностите за мониторинг на 
училиштето, собирањето податоци и нивно внесување во базата на податоци и годишниот извештај 
од мониторингот и евалуацијата; 

 Се започна со развој на електронска база на податоци за сите училишта во земјата. Базата на 
податоци ќе содржи општи податоци за училиштата, како и релевантни информации за сите 
спроведени проектни активности; 

 Со цел да се обезбеди успешна синхронизација на проектните податоци, беше изготвен инструмент 
за теренски мониторинг, којшто ги содржи сите критериуми за оценување на активностите на 
учениците и успешно спроведување. 
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МЦГО Годишен извештај 2017 

Период: март 2017 – декември 2019 
  
Опис:   Овој проект се имплементира во 22 етнички мешани училишта од девет (9) општини 
  (Битола, Бутел, Гостивар, Долнени, Куманово, Радовиш, Струга, Струмица и Тетово). 
  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. Бирото за развој на образованието (БРО) и општините се 
  клучни партнери во реализацијата на сите проектни активности. 
 
Резултати 2017: 

 3011 ученици кои учат на различен наставен јазик (македонски, албански и турски) преку активно 
учество во 68 заеднички часови (со мешан етнички состав) и 40 различни секции, ги зајакнаа своите 
интеркултурни компетенции и воспоставија нови пријателства во и надвор од училиштето;  

 Резултатите од спроведувањето на заедничките ученички активности на ниво на училиште беа 
презентирани пред родителите, наставниците, претставници од општините како и други засегнати 
страни; 

 288 наставници кои предаваат на различни наставни јазици добија професионална поддршка од 
страна на советниците од Бирото за развој на образованието преку следење на редовни часови 
како и воннаставни активности. Оваа поддршка придонесе за дополнително зајакнување на 
вештините на наставниците за примена на МИО елементи во наставата преку заедничко 
планирање, подготовка и имплементација на 68 мешани часови со нивните колеги како и различни 
активности во етнички мешани секции; 

 Беше организирана Национална конференција со над 90 учесници од 22 училишта и девет (9) 
општини, со цел да се споделат искуства и добри практики за меѓуетничка интеграција во 
образованието. Преку размена на искуствата и добрите практики, учесниците ги зајакнаа своите 
капацитети за интегрирање на МИО активности при изготвување на акциони планови;  

 Министерството за образование и наука (МОН) и Бирото за развој на образованието (БРО) во 
соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) започнаа со активности за 
унапредување на наставата по граѓанско образование во основното и средното образование во 
република Македонија. По завршувањето на овој процес учениците ќе добијат поквалитетно 
граѓанско образование кое ќе придонесе кон подобрување на нивните интеркултурни компетенции, 
учење и практикување на правата и одговорностите кои ќе доведат до подобрување на 
меѓуетничките односи и придонесе кон градење на демократско и мултиетничко општество; 

 85 ученици и 13 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. 

Проект:          Зајакнување на мултиетничката соработка во општините, Детска  Фондација  
  Песталоци  
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МЦГО Годишен извештај 2017 

Период:  март 2017 – јануари 2018  
 
Опис:  Проектот Инклузија на деца кои се надвор од училиштата во образовниот систем беше 

инициран во март 2017 година од страна на Македонскиот центар за граѓанско 
образование, Детската Фондација Песталоци од Швајцарија и Управата за развој и 
унапредување на образованието на припадниците на заедниците во рамки на 
Министерството за Образование и Наука. Проектот имаше за цел да 1) идентификува 
деца кои се надвор од училиштата во 12 општини 2) да овозможи поддршка на процесот 
на усвојување на наставни програми за повратници и 3) да овозможи поддршка и 
стипендии за повратници и новозапишани деца во основно училиште.  

 
Резултати во 2017: 

 Преку теренско истражување во 12 општини и 49 основни училишта, проектот идентификуваше 1144 
деца кои се надвор од училиштата во образовниот систем на возраст од 6 до 17 години; 

 Во рамки на теренското истражување, преку пополнување на прашалници, беа прибрани 
информации од 1122 родители на деца кои се надвор од училиштата за причините заради коишто 
идентификуваните деца воопшто не се запишуваат или го напуштаат училиштето. Исто така, беа 
прибрани информации и за потребите на родителите и децата кои треба да се задоволат за 
запишување или враќање на децата во училиште; 

 Во текот на теренското истражување беа реализирани седум (7) интервјуа и три (3) фокус групи со 
над 70 претставници на релевантни државни институции, со цел прибирање на дополнителни 
информации за изработка на извештај од истражувањето. Процесот на прибирање на информации 
беше надополнет и со реализација на 12 општински состаноци со родители на деца кои се надвор 
од училишта;  

 Врз основа на информациите од теренското истражување, беше изработена сеопфатна база на 
податоци во која се категоризирани сите информации; 

 На 47 деца на возраст од 6 до 8 години им беше овозможена поддршка во форма на стипендија за 
запишување во основно училиште во тековната 2017–2018 година; 

 По прибирање на сите потребни информации и податоци од терен, беше изработен Извештај од 
истражувањето со препораки. Извештајот беше презентиран пред 60 претставници на државни 
образовни институции и  меѓународни донатори, со цел да се подигне свеста за тековната состојба и 
да се обезбеди цврста основа за решавање на проблемот со децата кои се надвор од училиштата.  

 Врз основа на препораките од Извештајот, МЦГО достави до МОН коментари на нацрт стратегијата 
за образование 2018-2025, и истите беа прифатени и целосно инкорпорирани во стратегијата. 
Сеопфатната стратегија за образование 2018–2025 беше усвоена од страна на Владата на 
Република Македонија во јануари 2018 година; 

 Во завршната фаза, беше реализирана дводневна работна средба со 30 наставници и стручен 
кадар од 12 основни училишта и општини кои учествуваа во теренското истражувањето. Работната 
средба имаше за цел информирање за состојбата со децата кои се надвор од образовниот систем, 
согледување на  улогата на сите чинители во процесот на инклузија, согледување на поврзаноста на 
улогите и личниот придонес, како и составување на листа на приоритети и активности за успешно 
вклучување и задржување на децата кои се надвор од училиштата. 

Проект: Инклузија на деца кои се надвор од училиштата во образовниот систем, Детска 
  Фондација Песталоци  
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МЦГО Годишен извештај 2017 

Период:  септември 2015 – септември 2019  
 
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 
110000 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 2019 
година, со можност да се прошири и во други училишта.  

 
Резултати во 2017: 
Аксес Велес 

 Се одржа првиот зимски камп во Струмица за учениците и наставниците кои учествуваат во 
програмата. За време на кампот кој траеше пет (5) дена, се реализираа 36 часови за учениците на 
теми поврзани со американската култура, јазик и традиција; 

 Во резиденцијата на амбасадорот на САД во Македонија се одржа финален настан на кој учениците 
заедно со наставниците ги презентираа продуктите изработени во текот првиот двогодишен циклус 
од програмата. По споделувањето на своите искуства со членови од семејството, претставници од 
СОУ Гимназија „Кочо Рацин“, Велес и Амбасадата на САД во Република Македонија, на учениците 
им беа доделени сертификати за успешно завршување на Аксес програмата;   

 Со цел продолжување на соработката и во текот на вториот двогодишен циклус на програмата, се 
потпиша Меморандум за соработка помеѓу МЦГО, Општина Велес и СОУ Гимназија „Кочо Рацин“, 
Велес; 

 Во септември 2017 година започна вториот двогодишен циклус со редовни часови и 
дополнителните активности од Аксес програмата во СОУ Гимназија „Кочо Рацин“, Велес;  

 Преку јавен повик и пополнување на апликации, беа избрани 25 ученици од Велес и околината кои 
се дел од програмата и редовно ја посетуваат наставата; 

Проект:          Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до  
  англискиот јазик – Аксес, Амбасада на САД во Република Македонија  
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 За учениците и наставниците од вториот циклус беше организирана посета на Амбасадата на САД во 
Република Македонија каде што учениците добија сертификати за учество во Аксес програмата;  

 Во текот на 2017 година беа реализирани вкупно 136 часови редовна настава и 106 часови 
дополнителни активности; 

 Како дел од дополнителните активности, учениците имаа можност да се сретнат со претставници од 
Американските катчиња од Скопје и Штип, со цел да се запознаат со дел од активностите кои тие ги 
спроведуваат. Учениците имаа можност да го посетат и настанот на кој беа презентирани повеќе 
универзитети и можности за студирање во САД, кој беше организиран од страна на Амбасадата на 
САД во Република Македонија и Американското катче од Скопје.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аксес Куманово 

 Започна втората година со редовни часови и дополнителните активности од Аксес програмата во 
СОУ „Перо Наков“ во Куманово;  

 Се одржа летен камп во Струга за учениците и наставниците кои учествуваат во програмата. Во текот 
на кампот кој траеше пет (5) дена беа реализирани 36 часови на теми поврзани со американскиот 
јазик, традиција и култура; 

 Во текот на 2017 година беа реализирани вкупно 156 часови редовна настава и 107 часови 
дополнителни активности; 

 Како дел од дополнителните активности, учениците од Аксес Куманово имаа можност да се запознаат 

со учениците од Аксес Велес и заедно да учествуваат во повеќе активности како куглање и 
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Период:  јануари 2017 – декември 2018  
 

Опис:  Децата и семејствата и во образованието (ДИСО) е проект кој има за цел да ги поддржи 
деца од социјално загрозените средини, посебно децата од ромска етничка припадност, 
да станат свесни за своите способности и да се охрабрат во сопствениот развој. Преку 
активно учење на животни вештини и градење на компетенциите кај овие ученици, во 
рамки на проектот се помага да се зголеми нивното самопочитување и нивната доверба 
кон вредноста на училиштата и образованието. На овој начин, учениците ќе бидат 
подобро подготвени да се соочат со секојдневниот живот и да го пронајдат сопствениот 
пат во општеството. Овој проект е дизајниран за деца од 4 до 14 години.  Во проектот 
се вклучени 7 основни училишта во кои има поголем број ученици Роми и деца од 
маргинализирани средини. МЦГО ги поддржуваше странските консултанти кои во 2017 
година ги реализираа активностите со училиштата.  

 
Резултати во 2017: 
Зајакнување на капацитетите на наставниците и стручните соработници 

 Се реализираше еднодневна средба за воведување во проектот и започнување со проектните 
активности на која присуствуваа 20 претставници од седумте училишта (директори и стручни 
соработници); 

 Се реализираше дводневна обука за 40 наставници и стручни соработници од училиштата; 

 Во насока на зајакнување на понатамошната соработка, се оствари средба со Министерот за 
образование и наука на која беше претставена програмата и материјалите. 

 
Активности за обезбедување одржливост 

 Континуитано се дава поддршка на училиштата во користењето на материјалите и прибирање 
примери на добра практика;  

 Поддршка на наставниците во нивната комуникација со тимот на ДИСО при Институтот за 
педагошко образование во Цирих.  

 
Подготовка на технички и стручни материјали 

 Направена е стручна ревизија на преводот и подготовката за печатење на прирачниците ДИСО 1, 
ДИСО 2, и ДИСО 3; 

 Направен е превод на дополнителните прирачници за учениците: Играме игри, Практична работа, и 
Фотографија; 

 Преведен е прирачникот за наставници; 

 Подготвени се материјали за давање повратна информација за реализација на активностите на 
ДИСО во училиштата; 

 Подготовка на материјали и превод на видео и написи кои се поставуваат на веб страната и на 
блогот на ДИСО.   

Проект:            ДИСО Децата и семејствата и во образованието, Институтот за педагошко  
  образование од Цирих, Центар за меѓународни проекти во образованието (ИПЕ)  

http://www.face-lifeskills.com/wp-content/uploads/2017/02/PHZH_Face1_MK_web_single_pages.pdf
http://www.face-lifeskills.com/wp-content/uploads/2017/02/PHZH_Face2_MK_web_single_pages.pdf
http://www.face-lifeskills.com/wp-content/uploads/2017/02/PHZH_Face3_MK_web_single_pages.pdf
http://www.face-lifeskills.com/wp-content/uploads/2017/09/PHZH_Face_Game_MK_web.pdf
http://www.face-lifeskills.com/wp-content/uploads/2017/09/PHZH_Face_Crafting_MK_web.pdf
http://www.face-lifeskills.com/wp-content/uploads/2017/11/FACE-photo-ideas_macedonian_171031.pdf
http://www.face-lifeskills.com/wp-content/uploads/2017/11/PHZ_Face_Teacher_training_MK_Print_ohne_Schnittzeichen.pdf
http://www.face-lifeskills.com/wp-content/uploads/2017/11/My-FACE-Feedback_Macedonian.docx
http://www.face-lifeskills.com/mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE/
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Финансиски извештај за 2017 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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Aktiva 2016 2017

A: Postojani sredstva (I+II+III) 8,544,237.00 9,092,932.00

I. 64,782.00 51,696.00

II. 8,479,455.00 9,041,236.00

III. 0.00 0.00

19,988,775.00 9,543,034.00

I. 15,647,206.00 8,773,608.00

I a: 12,229,843.00 5,846,387.00

I b: 253,971.00 202,652.00

I v: 3,163,392.00 2,724,569.00

II. 0.00 0.00

III. 486,048.00 293.00

IV. 387,032.00 457,407.00

V. 3,240,467.00 10,846.00

VI. 228,022.00 300,880.00

122,033.00 8,190.00

105,989.00 292,690.00

18,309.00 18,309.00

28,551,321.00 18,654,275.00

Pasiva

A. 8,544,237.00 9,092,932.00

I Deloven fond 8,544,237.00 9,092,932.00

B. 708,963.00 820,584.00

I. Dobavuva~i 216,355.00 363,177.00

II. Obvrski sprema dr`avata i dr.institucii 8,949.00 0.00

III. Kratkoro~ni finansiski obvrski 387,032.00 457,407.00

IV. Drugi kratkoro~ni obvrski 96,627.00 0.00

V. 19,223,782.00 8,666,420.00

I. Del od vi{okot od prihodite prenesen vo narednata godina 19,223,782.00 8,666,420.00

II. Drugi pasivni vremenski ograni~uvawa 0.00 0.00

G. 74,339.00 74,339.00

28,551,321.00 18,654,275.00

BILANS NA PRIHODI I RASHODI

Prihodi 2016 2017

Prihodi od uslugi 0.00 0.00

Prihodi od kamati i pozitivni kursni razliki 141,554.00 960.00

Prihodi od ~lenarini, podaroci, donacii i drugi izvori 99,195,773.00 42,720,936.00

Prihodi od kirii i zakupnini 0.00 0.00

Sopstveni prihodi 0.00 0.00

Drugi prihodi 46,360.00 6,561.00

Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina 18,876,218.00 19,223,782.00

Vkupno prihodi: 118,259,905.00 61,952,239.00

Rashodi

Materijalni rashodi, uslugi i amortizacija 15,304,083.00 9,326,433.00

Intelektualni uslugi, ~lenarini, provizii i ostanati rashodi 30,347,329.00 16,978,420.00

Kapitalni i drugi sredstva 2,480,614.00 1,694,700.00

Pomo{ti i donacii i drugi dava~ki 22,257,499.00 1,625,354.00

Plati i nadomest na plati 28,646,598.00 23,584,989.00

Danoci i pridonesi koi ne zavisat od rezultatot 0.00 75,923.00

Vkupno rashodi: 99,036,123.00 53,285,819.00

Materijalni sredstva

Materijalni i nematerijalni vlo`uvawa vo podgotovka

BILANS NA SOSTOJBA

Nematerijalni sredstva

Godina

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

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

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):
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ВО 2018... 
 
 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; 

 Применување на приоди за меѓуетничка интеграција во образованието; 

 Унапредување на граѓанското образование и промовирање на граѓански вредности;  

 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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