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ПОРАКА ОД ТИМОТ
Драги читатели,

Оваа година се одбележа 15-годишнината од нашата работа во поддршката на
постигнување на демократски промени во општеството и подобрување на
образовниот систем.

Продолживме да работиме со сите училишта и општини во државата,
институциите, граѓанските организации и приватниот сектор.

Преку партнерство со образовните институции и вклучување на гласот на
младите во процесот на одлучување, успеавме дополнително да ги
институционализираме проектните интервенции, да го зајакнеме влијанието на
нашите активности и да придонесеме кон унапредување на локалните
заедници.

Би сакале да им се заблагодариме на сите донатори, институции, организации
и партнери кои ги поддржаа нашите идеи и дадоа голем придонес кон
исполнување на нашата мисија.

Поздрав,
Тимот на МЦГО
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НАШАТА
ВИЗИЈА

ПОСТИГНУВАЊА
ВО 2019 ГОДИНА

Ја исполнуваме нашата визија преку градење на капацитетите,
спроведување на анализи и истражувања, поддршка на застапување и
комуникации, како и градење на координирани партнерства.
Го поддржуваме подобрувањето на образовниот систем преку работа во областите
на меѓуетничка интеграција во образованието, инклузивна училишна култура и
образование, младинско учество во училиштата и заедниците, професионален и
кариерен развој на наставниците и формално и неформално стручно образование.

Се реализираа заеднички наставни
часови со ученици кои учат на
различни наставни јазици

119 основни училишта вклучија
активности за поттикнување демократска
клима во годишните планови

Се реновираа 22 училишта низ
државата со што над 16,500 ученици
и наставници имаат придобивки

Над 140 ученици од социјално
загрозени семејства добија
финансиска поддршка (стипендија) за
да се запишат или останат во училиште

Повеќе од 500 невработени лица
учествуваа на обуки
за стручни вештини

90%

од учениците се дружеле,
комуницирале и стекнале
нови пријателства

98%

од училиштата организираа
отворени денови
за Граѓанско образование

40%

изнесува учеството на
училиштата, општините и
приватниот сектор
во трошоците за реновирање

96%

од поддржаните ученици се
задржаа во образовниот
систем

60%

од обучените лица
се вработија по успешното
завршување на обуките
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НАШИОТ ТИМ ВО 2019
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
Игор Цветановски / Раководител на канцеларија / icvetanovski@mcgo.org.mk
Сара Кајевиќ / Раководител за развој и комуникации / skajevikj@mcgo.org.mk
Бесник Рамадани / Раководител на проекти / bramadani@mcgo.org.mk
Аница Алексова / Специјалист на проект / aleksova@mcgo.org.mk
Ивана Георгиевска / Специјалист на проект / igeorgievska@mcgo.org.mk
Ана Мицковска Ралева / Координатор на проект / araleva@mcgo.org.mk
Беса Речи / Координатор на проект / breci@mcgo.org.mk
Емилија Ветеровска / Координатор на проект / eveterovska@mcgo.org.mk
Лири Старова Сулејман / Координатор на проект / lstarova@mcgo.org.mk
Митко Пиштолов / Координатор на проект / mpistolov@mcgo.org.mk
Настасија Стојановиќ / Координатор на проект / nstojanovikj@mcgo.org.mk
Сандра Анастасовскa Кузмановски / Координатор на проект / sanastasovska@mcgo.org.mk
Стела Пијанманова Стојаноска / Координатор на проект / spijanmanova@mcgo.org.mk
Светлана Гашоска / Координатор на проект / sgasoska@mcgo.org.mk
Ваљон Садики / Координатор на проект / vsadiki@mcgo.org.mk
Џевахире Пруси Зајази / Координатор на проект / xhpruthizajazi@mcgo.org.mk
Ана Мустафова / Асистент на проект / amustafova@mcgo.org.mk
Анета Трпевска / Асистент на проект / aangelkoska@mcgo.org.mk
Бојан Димески / Асистент на проект / bdimeski@mcgo.org.mk
Драгана Урумовска / Асистент на проект / durumovska@mcgo.org.mk
Дорина Ѓорчева Митровска / Асистент на проект / dmitrovska@mcgo.org.mk
Наташа Илиевска / Асистент за финансии / nilievska@mcgo.org.mk
Викторија Кочовска / Асистент за финансии / vkocoska@mcgo.org.mk
Илија Илиевски / Административен асистент / ilievski@mcgo.org.mk
Ивана Китановиќ / Асистент за комуникации и социјални медиуми / ikitanovikj@mcgo.org.mk
Елвира Хасан / Хигиеничарка
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НАШИТЕ ПАРТНЕРИ
Градиме партнерства со сите релевантни институции од областа на
образованието за постигнување на одржливи резултати, како и со
меѓународни и локални организации за да ги прошириме нашите
капацитети и капацитетите на партнерите.

Во 2019 година соработувавме со:

УСАИД Северна Македонија
Европска Команда на САД (ЕУКОМ)
Амбасада на САД во Северна Македонија
УНИЦЕФ Северна Македонија
Амбасада на Швајцарија во Северна Македонија
HELVETAS Swiss Intercooperation
Универзитет за образование на наставници од Цирих
Детска фондација Песталоци
Мисијата на ОБСЕ во Скопје
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Државен просветен инспекторат
Државен испитен центар
Центар за стручно образование и обука
Стопанска комора на Македонија
Младински образовен форум (МОФ)
Коалиција на младински организации СЕГА
Network of Education Policy Centers (NEPC)
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Која е целта на проектот?
Да се подобри меѓуетничката кохезија меѓу младите
во Северна Македонија преку создавање услови за
позитивни интеракции и преку негување на
демократските и граѓанските вредности и однесувања.

Која е временската рамка на проектот?
јули 2012 – декември 2022

Проект на УСАИД за
меѓуетничка интеграција на
младите во образованието
(април 2017 – април 2022)

Која е таргет групата на проектот?
Проектот користи партиципативен пристап преку
таргетирање на сите општини и сите основни и средни
училишта.
Кои се партнери на проектот?
Партнери во спроведувањето на проектот се
Министерството за образование и наука (МОН), сите
клучни образовни институции во Северна Македонија
и Младински образовен форум (МОФ).

Резултати во 2019 година:
Компонента 1: Јакнење на меѓуетничката кохезија во образовниот систем
Соработката и партнерството со ОБСЕ продолжи за координирање на активностите и поддршка на Советот на
Министерството за образование и наука за меѓуетничка интеграција во образованието при спроведувањето на нивниот
работен план;
Во партнерство со МОН, беше обезбедена поддршка за Државниот просветен инспекторат (ДПИ) во процесот на
ревидирање и ажурирање на Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата и Прирачникот за интегрална
евалуација на училиштата;
15 општини креираа и усвоија општински стратегии за меѓуетничка интеграција и младинско учество. Беа организирани 19
младински акции во пет од избраните општини;
Беа поддржани заеднички наставни активности со ученици кои учат на различни наставни јазици во шест средни училишта
во Град Скопје. Беше организиран промотивен настан за постигнувањата кои се резултат на оваа иницијатива;
Беа спроведени долгорочни воннаставни активности во училишните секции во 19 училишта со што им се овозможи на
ученици од различни наставни јазици заедно да креираат, да работат и да се спријателат;
22 еднојазични училишта во коишто наставата се спроведува на различни наставни јазици организираа партнерски
активности со што им се овозможи на учениците да комуницираат и да формираат партнерства при спроведувањето на
активностите кои се поддржани од проектот;

Компонента 2: Јакнење на демократската култура и граѓанското однесување меѓу младите
Ревидирана е наставната програма за Граѓанско образование за осмо и деветто одделение од основното образование, како
и наставната програма за прва година за средните стручни училишта. Новите наставни програми се спроведуваат во сите
основни и средни училишта;
Во согласност со ревидираните наставни програми, беа креирани материјали за предавање и за учење кои беа споделени со
наставниците по Граѓанско образование. Беше креиран Водич за ученици по граѓанско образование за 8 одделение на сите
наставни јазици и беше споделен со наставниците по Граѓанско образование;
Повеќе од 350 наставници од сите основни училишта беа обучени за новата наставна програма за Граѓанско образование.
Беше организиран настан за промовирање на новиот концепт за Граѓанско образование и им беа доделени сертификати на
обучените наставници по Граѓанско образование, во соработка со Бирото за развој на образование;
Над 160 наставници, 550 ученици и 40 родители дадоа повратни информации и мислење за наставната програма кои ќе
служат како упатство за спроведување на наставната програма во следните години;
Со цел јакнење на граѓанската клима, 117 училишта спроведоа младински иницијативи, волонтерски акции и
активности за младинско учество и ги промовираа во текот на отворените денови за Граѓанско образование;
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Компонента 3: Стимул на училиштата/реновирање
Во партнерство со Министерството за образование и наука и Секторот за капитални инвестиции, беа реновирани 24
училишта со финансиска поддршка од Европската команда на САД (ЕУКОМ), односно 12 училишта избрани во учебната
2017/2018 година и 12 училишта избрани во училишната 2018/2019 година;
Учеството на 12-те училишта и општини од првата година на проектот во трошоците за реновирање изнесува 36.59%;
Повеќе од 16,000 ученици и 800 наставници имаат подобра средина за учење и работа како придобивка од активностите за
реновирање на училиштата;
Вкупно 86 директори на училишта, секретари, домаќини и технички кадар од 24 реновирани училишта беа обучени за
одржување на училишните објекти и справување со итни ситуации;
Беа доставени алати за одржување (коишто вклучуваат алати, опрема за одржување на хигиената и заштитна опрема) до 24
училишта кои беа реновирани во првата и втората година од проектот;
Во Упатството со Прирачник за одржување на училишни објекти во тек е воведување три нови поглавја, и тоа Одржување на
хигиената во училиштата, Одржување системи што користат сончева енергија и Справување со итни ситуации;

Меѓукомпонентни активности
Беше споделено мислење за Националната стратегија за развој на концепт за заедничко (едно) општество и
интеркултурализам во Република Северна Македонија, Законот за основно образование и Законот за наставниците и
стручните соработници во основните и средните училишта;
Образованите институции беа поддржани во нивните напори да воспостават систем за професионален и кариерен развој на
образовниот кадар во училиштата преку подготовка на неопходните подзаконски акти;
Редовно се креираа и споделуваа информативни материјали и видеа за информирање за проектните активности.

В о С о ед и н ет и т е А м е р и к а н с к и Д рж а в и , о д а м н а н ау ч и вм е д е к а д а с е и м а о б р азо ве н
с и с т ем во к о ј ш то у ч е н и ц и т е с е о д во е н и во д и д о п о д ел б и к о и п р и ч и н у ва а т с о ц и ј ал н и
т е н з и и во о п ш т ес т во то . З а то а е ва ж н о д а с е н а ј д а т м ож н о с т и за у ч е н и ц и т е о д
р азл и ч н и ет н и ч к и за ед н и ц и д а с е за ед н о и д а р аз в и ј а т за ед н и ч к o и с к у с т во , д а н ау ч а т
д а с и ве ру ва а т м е ѓ у с е б н о , д а р а б о та т за ед н о во у ч и л и ш т ето и д а ј а п о н ес а т
д о ве р б а та и ч у вс т во то н а к ол е г и ј ал н о с т и с о р а б о т к а и во н и в н и т е за ед н и ц и .
- Ер ик Ј ан овс ки , П ретс тав ник н а Ка нцела ријата на
УСА ИД во Севе рна М ак едо ниј а , на пр омот ивен наста н
за заед нич ки ча с о в и с о у че ници к о и учат на разл ични
нас та вн и јаз ици во Град С к опје
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Која е целта на проектот?

Која е временската рамка на проектот?
јули 2012 – декември 2022
Проект:
Образование за вработување
во Северна Македонија (E4E@мк),
поддржан од Швајцарска агенција за развој и
соработка, во соработка со Хелветас и Стопанска
комора на Македонија

Повеќе млади лица да се стекнат со квалитетно
средно стручно образование или обуки како и развој
на стручни вештини кои ќе придонесат за пристојно
вработување.

Кои се партнери на проектот?
Наши партнери во спроведувањето на проектот се
Хелветас Швајцарија и Стопанска комора на
Македонија (СКМ), додека стратешки партнери на
проектот се Министерството за образование и наука
(МОН), сите институции одговорни за развој на стручни
вештини, средни стручни училишта и понудувачи на
обуки, општини, работодавачи и граѓански
организации.

(март 2018 – февруари 2022) - прва фаза

Резултати во 2019 година:
Компонента 1: Повеќе невработени и несоодветно вработени млади лица, вклучително и лица од ранливите
групи, ја користат подобрената понуда за неформално стручно образование и обука
За имплементација на Компонента 1 е одговорна Стопанска комора на Македонија;

Компонента 2: Учениците од средните стручни училишта имаат придобивки од образование и обука која е
пазарно ориентирана, што е резултат на ефективните партнерства меѓу јавниот и приватниот сектор
Се изготви Упатство за планирање, реализација и следење на феријална практика, како и анализа на пилотирањето на
феријалната практика, со што се структурираше и систематизираше процесот на изведување на феријална практика;
Се воспостави партнерска соработка со четири големи компании, 10 училишта и две асоцијации на мали и средни
претпријатија;
Преку четирите партнерства, а со поддршка од Проектот, се пилотира феријална практика согласно Упатството, при што се
опфатија 108 ученици. Се направи анализа на пилотирањето на феријалната практика и се одржа тркалезна маса за
дисеминација на наодите со претставници на релевантни институции;
Шест наставници и претставник од проектот учествуваа на обука и успешно се сертифицираа за дидактика базирана на
ситуации во Академијата на СФИВЕТ во Швајцарија. Со поддршка од проектот, пет од сертифицираните мастер обучувачи
ја пилотираа методологијата базирана на работни ситуации во пет стручни училишта;
Се поддржа воспоставување на нова образовна квалификација „Монтер на мотори и моторни возила“ која ќе се реализира
во АСУЦ „Боро Петрушевски“ и Ван Хул;
Се организира конференција за бизнис организации за зголемување на учеството на приватниот сектор во стручното
образование со цел подобрување на квалитетот на стручното образование и обука;
Се поддржаа промотивни настани во АСУЦ „Боро Петрушевски“, ЕМУЦ „8ми Септември“ со учество на партнерите од
приватниот сектор, како и државни натпревари на земјоделски училишта, електротехнички училишта и Образовното рандеву
2019 година;
Се поддржа современ приод на учење преку набавка на електронска платформа за учење Canvas за потребите на дуалните
паралелки на ЕВН;
Како резултат на поддршката од проектот за зајакнување на меѓуинституционалната соработка, ДПИ и ЦСОО
потпишаа 10-годишен меморандум за соработка;
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Компонента 3: Соодветните институции создаваат поповолна рамка и услови за обезбедување и пристап до
развој на стручни вештини кои се инклузивни и пазарно ориентирани
Се организираа редовни состаноци на советодавната и консултативната група на проектот со цел подобрување на
стручното образование и обука во рамки на клучните институции;
Се организираше работна посета на шест високи владини претставници во Швајцарија за запознавање со системот на
стручно образование и обука;
Шест лица од клучните институции учествуваа на обука и се стекнаа со СФИВЕТ-Меѓународен сертификат за консултант
за стручно образование и обука;
70 претставници од клучните институции и од бизнис секторот беа обучени за застапување и креирање политики за
стручно образование и обука;
Се предложија амандмани на два закони кои го регулираат формалното и неформалното стручно образование и обука.
Дел од амандманите се прифатени, додека пак другите се на разгледување;
Се воспостави соработка со Европската фондација за обука (ЕТФ) за поддршка во унапредување на финансирањето во
формалното образование и обука;
Преку обуки и размена на искуства, проектот ја поддржува експертската група за финансирање во стручното образование
составена од претставници од пет клучни министерства, институциите и социјалните партнери;

Дополнителни активности
Преку Фондот за можности се поддржаа над 30 обуки за вработување кои се реализираа од страна на компании и
понудувачи на обуки за стручни вештини;
Преку младинска гаранција и други проектни интервенции, 950 лица посетуваа обуки за стручни вештини, а 490 лица се
вработија;
Започна национална мултимедијална кампања за промоција на стручни занимања и стручно образование „Снајди се со
стручно“ која е поддржана од проектот, клучните државни и меѓународни институции.
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Која е временската рамка на проектот?
јули 2012 – декември 2022

Проект:
Јакнење на мултиетничката
соработка во општините,
поддржан од Детска Фондација Песталоци
(јули 2012 – декември 2022)

Која е целта на проектот?
Да се подобри меѓуетничката интеграција во
образованието преку реализација на наставни и
воннаставни активности со ученици од различни етнички
заедници и на тој начин да се придонесе за зајакнување
на мултиетничката соработка во општините.
Која е таргет групата на проектот?
Овој проект се спроведува во 27 етнички мешани
училишта од девет општини (Битола, Бутел, Гостивар,
Долнени, Куманово, Радовиш, Струга, Струмица и
Тетово).
Кои се партнери на проектот?
Бирото за развој на образованието (БРО) и општините
се клучни партнери во реализацијата на сите проектни
активности.

Резултати во 2019 година:
Околу 1,400 наставници ги подобрија своите наставни вештини и ги зајакнаа своите интеркултурни компетенции преку
практикување на меѓуетничката интеграција во рамките на редовните часови и секциите коишто се поддржани од
Проектот, а во коишто учествуваат ученици од различни етнички заедници;
Континуираната инвестиција во капацитетите на наставниците за интеркултурно образование и пружената можност за
активно учество на 6,328 ученици во заеднички наставни и воннаставни интеркултурни активности, резултираше со
одржување на позитивниот тренд на зголемено пријателство меѓу учениците од различна етничка припадност;

Како резултат на постојаната институционална поддршка во спроведувањето на проектните активности од Бирото за развој
на образованието, интеркултурното образование е интегрирано во годишните програми за работа на сите проектни
училишта. Во таа насока, вклучувањето на концептот за меѓуетничка интеграција во новиот Закон за основно образование
гарантира одржливост на оваа практика во иднина, но и можност за проширување во другите училишта низ целата;
126 ученици и 18 наставници имаа можност заедно со други ученици од други земји да разменат искуства и да стекнат
нови вештини во областа на интеркултурна комуникација и детски права преку активно учество во програмата за
интеркултурна размена во Троген, Швајцарија;
Повеќе од 80% од наставниците кои предаваат Граѓанско образование во сите основни училишта ги подобрија своите
знаења за спроведување на ревидираните наставни програми за Граѓанско образование за осмо и деветто одделение.

Двет е н едел и што г и по ми нав во Тро ген с е д ел
од н ајдоб ри те и ск ус тва во м ој от ж ивот . Мн огу

Гол ем и от ин те рес к ај уч ен ицит е е причи на та

се забаву ва в , зап оз нав но ви лу ѓе, с озда дов н ов и

порад и кој а несе би чно се влож уваме во

пр ијатели о д разли чни зем ј и. Се на девам д ека ќе

вонна ста вните ак тив но ст и.

има м можно ст по вто рн о д а с е врата м еде н де н.
- учес н ик на р азм ена

- на ставнич к а
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Која е временската рамка на проектот?
јули 2012 – декември 2022

Која е целта на проектот?
Да се обезбеди пристап до образование за децата што
се надвор од училиштата преку воведување на
одржлив модел за идентификација на деца на
училишна возраст и следење на нивното учење сѐ до
завршувањето на задолжителното образование, како и
преку подобрување на процесот на инклузија во
основното образование.
Која е таргет групата на проектот?

Проект:
Инклузија на деца што се надвор
од училиштата во образовниот систем,
поддржан од Детска Фондација Песталоци
(април 2018 – декември 2020)

Проектот е фокусиран на деца што се надвор од
училиштата на возраст од шест до седумнаесет години
(деца кои никогаш не оделе на училиште и деца кои го
напуштиле училиштето).
Кои се партнери на проектот?
Министерството за образование и наука, релевантните
образовни институции и 18 основни училишта од 12
општини (Битола, Виница, Гостивар, Кочани,
Куманово, Прилеп, Струмица, Тетово, Штип, Центар
(Скопје), Чаир и Шуто Оризари).

Резултати во 2019 година:
Работната група на проектот во која учествуваат претставници од институции (Министерство за образование и наука,
Државен просветен инспекторат, Биро за развој на образованието, Министерство за правда, Управа за водење на матични
книги, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за внатрешни работи и Педагошката служба при МОН),
континуирано даваше поддршка за институционални промени што резултираше со:
□ Изготвување нацрт верзија на Протокол за размена на податоци за деца на училишна возраст помеѓу институциите на
национално и локално ниво, со цел обезбедување на ажуриран список за сите деца кои се на училишна возраст, како и
точни податоци за статусот на незапишаните деца кои се на училишна возраст;
□ Во рамките на новодонесениот Закон за основно образование, трошоците за признавање и еквиваленција на
свидетелства и дипломи стекнати во странство (нострификација) за корисниците на минималната гарантирана помош, се
намалени за 82%;

82%
2.5k

0
Намалување на трошоци
Трошоци претходно

Трошоци сега

Во текот на 2019 година, преку Проектот се поддржани вкупно 139 деца кои биле надвор од училиштата да се вклучат во
образовниот систем. Процентот на задржување во училиште на децата поддржани од проектот изнесува 96%;
Имајќи ги предвид постигањата на децата поддржани од проектот кои не се на задоволително ниво, проектот обезбеди
туторски часови за вкупно 77 деца од 10 проектни училишта во седум општини;
Беа организирани заеднички состаноци на родителите и наставниците со цел градење на позитивна атмосфера за соработка
и поттикнување на зголемено учество на родителите во образованието на нивните деца;
Со цел градење на инклузивна среднина за учење, проектот обезбедува обуки, поддршка на воннаставни ученички
активности и друг вид поддршка за градење на капацитетите на кадарот од сите проектни училишта;
Реализиран е прв циклус на обуки за Инклузија на деца кои се надвор од училиштата преку примена на методи и
пристапи ориентирани кон детето за 55 наставници и стручни соработници, како и втор циклус Развивање и примена на
модели и пристапи ориентирани кон детето во процесот на градење на инклузивна училишна средина за 64 наставници
и стручни соработници;
Обучените наставници и стручни соработници реализираа воннаставни интеркултурни ученички активности во кои
учествуваа околу 1,583 ученици (деца поддржани од проектот и нивните соученици).
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Која е целта на проектот?

Која е временската рамка на проектот?
јули 2012 – декември 2022

Проект:
PEACOCK – Мир преку соработка,
компетенции и знаења, поддржан од
Универзитет за образование од Цирих

Проектот претставува продолжение на проектот
Децата и семејството во образованието (ДИСО). Целта
е да се придонесе кон мирен соживот на различни
етнички групи преку поттикнување на животни вештини
во училницата, воведување на дополнитени
материјали за образование за демократско граѓанство,
образование за човекови права, кариерен развој и
медиумски компетенции.
Која е таргет групата на проектот?
Во првата фаза од проектот се вклучени 15 основни
училишта од различни региони во Република Северна
Македонија.
Кои се партнери на проектот?
Клучен партнер на проектот е Бирото за развој на
образованието.

(јануари 2019 – декември 2022)

Резултати во 2019 година:
МЦГО потпиша Меморандум за соработка со Бирото за развој на образованието (БРО) за реализација на заедничките
активности во рамки на Проектот PEACOCK – Мир преку соработка, компетенции и знаења;
Со цел координирано делување на партнерите, редовно се одржуваа средби за информирање, планирање и организација
на проектните активности, со учество на претставници од Универзитетот за образование во Цирих, Бирото за развој на
образованието, Педагошкиот факултет во Скопје и МЦГО;
Во соработка со Бирото за развој на образованието се избраа 30 основни училишта кои ќе бидат вклучени во Проектот во
две фази;
Со цел воведување на образовната програма во проекните училишта, претставници од МЦГО, Бирото за развој на
образованието и Педагошкиот Факултет од Скопје заедно ги ревидираа едукативните материјали и прирачници подготвени
од Универзитетот од Цирих. Врз основа на анализата, ќе се овозможи адаптирање на материјалите во локален контекст за
да бидат применливи во наставните програми;
Се одржа обука за советници од Бирото за развој на образованието, универзитетски професор и претставници од МЦГО на
која се запознаа со програмата, материјалите, методите и дидактичките пристапи поврзани со воведување на животните
вештини и вештините за личен развој во наставните програми;
Обучените советници од Бирото за развој на образованието и претставници од Педагошки факултет ќе ја дисеминираат
програмата на наставниците во 30 проектни училишта, а понатаму ќе ги поддржат во спроведувањето на истата преку
менторство, мониторинг и евалуација.

М а те риј ал ите им аа т вис ок п ед а го шк и с ен зи билит иет и
поз итив ната с тра на ј а гл ед а м во то а ш то сеп ак се дава
пр ио ритет на педаго шк ата с ло бод а к оја ш то восп итувачи те,
на ставн иците и с ит е он ие к ои р або тат с о дец а и со
ро ди тел и им а ат м ожно с т д а ј а пр име нуваа т како таква . Ти е
д опи раа т теми и ак тив но сти к ои им с е ос о бено знач ајн и на
д ец а та.
- А лм а Тас евс к а , у ниверз итетски п ро фес о р
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Која е временската рамка на проектот?
јули 2012 – декември 2022
Проект:
Програма за микростипендирање за
зголемување на пристапот до
англискиот јазик – Access,
поддржан од Амбасада на САД во Скопје

Која е целта на проектот?
Access е интернационална програма на Стејт
Департментот на САД во која учествуваат над
110,000 ученици од 95 земји од 2004 година која
овозможува основа за развивање на вештини и
знаење за англискиот јазик кај талентирани деца и
младинци на возраст од 13 до 20 годишна возраст.

Која е таргет групата на проектот?
Од почетокот на реализацијата од 2015 гoдина
програмата се имплементираше во Велес и Куманово
со по два циклуси од две години, а од септември 2019
година се вклучија уште пет нови локации – Скопје,
Куманово, Тетово, Гостивар и Кичево.

(септември 2015 – септември 2021)

Резултати во 2019 година:
Access Велес (2017–2019)
Во второто полугодие од учебната 2018/2019 година се одржаа 77 часови и девет
дополнителни активности во средното училиште „Кочо Рацин“;
Се одржа петдневен зимски камп на кој 25 ученици ги зајакнаа своите вештини за англиски
јазик преку интерактивни активности, забавни игри, дебати, вежби за јавно говорење и учење
за американската култура, јазик и традиција;
На крајот на учебната 2018/2019 година заврши вториот циклус на реализација на Access
програмата во Велес. Се одржа церемонија за затворање на програмата, на која претставници
од Амбасадата на САД во Скопје им доделија сертификати на учениците за успешно завршена
програма;
Access Куманово (2018–2020)
Наставната програма за групата средношколци во средното училиште „Перо Наков“ од
Куманово, кои се во втората година од вториот циклус на Access, вклучува 140 редовни
часови, 22 дополнителни активности;
Се одржа петдневен летен камп на кој 18 ученици ги зајакнаа своите вештини за англиски
јазик преку интерактивни работилници на различни теми поврзани со американската
традиција и култура, како и активности за јавно говорење;
Во рамки на дополнителните активности во Access програмата, 20 ученици од Access
Куманово 2018/2020 ја посетија изложбата „Скопје одново“ во Музејот на современа уметност
во Скопје организирана од Амбасадата на САД во Скопје;
Access Скопје, Куманово, Гостивар, Тетово и Кичево (2019–2021)
Од септември 2019 година Access програмата започна да се спроведува на пет нови локации:
Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево и Куманово. Со петте општини и средните училишта „Мирко
Милески“ и „Дрита“ во Кичево, „Економското – Гостивар“ во Гостивар, „8 Септември“ во Тетово,
„Михајло Пупин“ во Скопје и „Сами Фрашери“ во Куманово, во коишто се спроведува
програмата се потпишаа Меморандуми за соработка. Со новиот двегодишен циклус се
опфатени 125 ученици и 10 наставници;
Се одржа обука за 10 наставници на којашто тие се запознаа со наставната програма и
материјалите коишто ќе ги користат, како и со методи за заедничко предавање, употреба на
технологија за време на часовите и поддршка на учениците за организација на волонтерски
активности од корист за заедницата;
Со поддршка од училиштата и општините, на секоја од локациите се организираше свечена
церемонија за почеток на активностите на која присуствуваа претставници од Амбасадата на
САД во Скопје. За време на настаните, на учениците им беа доделени сертификати за
стипендирање за изучување на англиски јазик;
До крајот на 2019 година се реализираа вкупно 70 часови на сите пет локации.
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Која е целта на проектот?

Која е временската рамка на проектот?
јули 2012 – декември 2022
Проект:
Реновирање и обновување на
центрите за ран детски развој во
Демир Капија и Крушево,
поддржан од УНИЦЕФ

Реновирање на центрите за ран детски развој во
Бучин (Крушево) и Бистренци (Демир Капија) со што
се овозможи пристап до предучилишно образование
за околу 60 деца, на тој начин придонесувајќи за
зголемување на стапката на запишување во
предучилишно образование во овие две општини.

Која е таргет групата на проектот?
Деца на возраст од три до шест години во
предучилишно образование за кои локалните
заедници воспоставија центри за ран детски развој
(центри за РДР) како алтернативна форма на
предучилишно образование.

(март 2019 – мај 2019)

Резултати во 2019 година:
Центрите за ран детски развој беа реновирани и опремени со мебел и дидактички материјали;
Персоналот за предучилишно образование и службените лица од општините беа обучени за квалитетно образование во
периодот од раното детство и обезбедување одржливост преку локални партнерства;
Беше овозможен пристап до предучилишно образование за околу 60 деца.
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ИНФОРМИРАЊЕ
НА ЈАВНОСТА

Прегледи на веб страна

69,305

41%

на Facebook

5,148

15%

на Instagram

446

90%

500+

Објавени вести во медиумите

10+

Подготвени публикации

20+

Креирани видеа
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019
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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ВО 2020. ..

Зајакнување на меѓуетничката кохезија во училиштата и општините
Унапредување на Граѓанското образование и демократските
вредности кај младите
Подобрување на формалното и неформалното стручно образование
Воведување дополнителни материјали за образование за
демократско граѓанство и образование за човекови права
Поддржување на имплементирањето на систем за професионален и
кариерен развој на наставниците и стручните соработници
Градење на капацитетите на наставниците и претставници од
општините
Спроведување истражувања и анализи на теми од областа на
образованието
Реновирање училишта и подобрување на условите за учење и
работа
Поттикнување на јавната свест за вклученост во активности за
подобрување на образовниот систем
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КОНТАКТ

тел: +389 2 3067 981
факс: +389 2 3067 985
info@mcgo.org.mk

www.mcgo.org.mk
/mcgo.mcec.mk

@mcgo_mcec_mk
Macedonian Civic Education
Center
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www.mcgo.org.mk

