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Почитувани читатели,

Ако треба да се осврнеме на 2020 година, веројатно многумина ќе се согласат дека беше тешка,

тажна и чудна година. Се обидувавме сите, цело општество, цела планета Земја да издржиме,

да најдеме решенија, да се чуваме себеси и нашите најблиски. Ние како тим во МЦГО дадовме

сѐ од себе да помогнеме на многу ученици, наставници и општини, преку многу активности

овозможивме континуираност во образовниот процес, дадовме поддршка на младите преку

учење од далечина да дадат придонес со иницијативи за подобрување на локалните средини

каде што живеат. Иако сите активности носеа предизвик, заедно со нашите корисници, можеме

да кажеме дека сме особено горди на заедничките достигнувања. 

Тимот на МЦГО после оваа година на тешкотија и тага, уште повеќе верува во младите и силата

на секој човек дека може повеќе да направи за себе и иднината. Секој соработник во нашите

програми за нас е исклучителен човек со свои потреби и свои цели за подобро образование за

сите. Нема поважни и помалку важни области во образованието, нема поважно работно место и

статус, вредноста доаѓа во секој од нас, колку се почитуваме и што заедно може да креираме. 

Фотографијата на насловната страна е илустрација на еден поглед за време на полициски час

во текот на 2020 година, кога за некој од нас можеби тој поглед бил еден од последните во

животот... за други бил поглед кон надеж за подобро утре... Нашиот тим искажува длабока

почит кон сите блиски и соработници кои во 2020 година не напуштија, ќе се сеќаваме на нив

преку делата кои ги оставија давајќи поддршка и работејќи со нашиот тим. 

Затоа, она што особено го научивме во 2020 година е: Само заедно и со грижа едни за други,

само така можеме да зборуваме за подобро утре за сите. 

Благодариме на нашите донатори и соработници, кои даваат поддршка во реализација на

нашите идеи и мисија за подобро образование. 

Ви благодариме на сите, што сте дел од нашите успеси. 

Поздрав,

Тимот на МЦГО
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550

од учениците се дружеле,

комуницирале и стекнале

нови пријателства

2,000

940+

33

организирани онлајн состаноци и обуки

ученици поддржани за учество во онлајн активности за да се слушне

нивниот глас за решавање на општествени проблеми

соработки со организации од ЕУ, САД и регионот преку размена на

искуства во полето на образование и младинска вклученост

обезбедени уреди за ученици, наставници и училишта како поддршка за

спроведување на учењето на далечина

12
реновирани училишта со што се обезбедија подобри услови за учење и работа

на повеќе од 7.530 ученици и околу 660 наставници

НАШАТА 

ВИЗИЈА

ПОСТИГНУВАЊА
ВО 2020 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.
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ПАРТНЕРСТВА И

СОРАБОТКА

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 2020 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)

Network of Education Policy Centers (NEPC), Croatia

FHI 360, USA

Forum for Freedom in Education, Croatia

Inova+ International, Portugal

Modern Education Foundation, Bulgaria

https://www.usaid.gov/north-macedonia
https://www.eucom.mil/
https://mk.usembassy.gov/mk/
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk
https://www.eda.admin.ch/skopje
https://www.helvetas.org/en/eastern-europe/north-macedonia
https://phzh.ch/en/
https://www.pestalozzi.ch/en
https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje
http://www.mon.gov.mk/
https://www.bro.gov.mk/
http://dpi.mon.gov.mk/
http://dic.edu.mk/
http://csoo.edu.mk/
http://www.mchamber.org.mk/
https://mof.mk/
http://www.edupolicy.net/
http://www.edupolicy.net/
https://www.fhi360.org/
https://fso.hr/
https://inova.business/en/
https://inova.business/en/
https://www.moderneducationfoundation.eu/
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Продолжи соработката и партнерството со ОБСЕ за поддршка на Министерството за образование и наука и нивните напори за

натамошно институционализирање на спроведувањето на меѓуетничката интеграција во образованието (МИО), вклучително и

преименување на Работната група за МИО при МОН во Комисија за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН;

Државниот просветен инспекторат беше поддржан во промовирање на промените внесени во Индикаторите за квалитет на

работењето на училиштата (ИКРУ) и во спроведување на втора ревизија на ИКРУ со цел внесување на законските измени

направени како резултат на реализацијата на наставата на далечина на почетокот на учебната 2020/2021 година;

15 општини учествуваа на средба за вмрежување и потоа развија општински стратегии за меѓуетничка интеграција и младинско

учество. 11 од нив беа донесени до крајот на декември;

Проектниот тим заедно со Младински образовен форум (МОФ) организираа три (3) активности со физичко присуство и 53

онлајн активности што ќе резултираат во спроведување на младински акции во десет (10) општини. Како резултат, беа

спроведени четири (4) младински иницијативи во општините Струга и Свети Николе;

Проектот поддржа седум (7) средни училишта од Град Скопје и ги изгради капацитетите на наставниците за спроведување на

заеднички наставни активности што резултираше со 307 заеднички часови со физичко присуство и 432 онлајн заеднички

наставни часови. Вложениот труд на наставниците во учебната 2019/2020 г. беше препознаен од Град Скопје преку доделување

на признанија на наставниците за нивниот придонес од страна на градоначалникот на Град Скопје, г-дин Петре Шилегов;

Беа изградени капацитетите на наставниците, членовите на тимовите за училишна интеграција и општинските службеници за

образование за спроведување на долгорочни воннаставни активности со ученици во училишните секции и помеѓу партнерските

училишта. Се реализираа 30 воннаставни активности на далечина, што им овозможи на учениците од различни наставни јазици

да комуницираат и во овие нови околности. 

Резултати во 2020 година:

Компонента 1: Зајакнување на меѓуетничката кохезија во образовниот систем

Компонента 2: Јакнење на демократската култура и граѓанското однесување меѓу младите

Концептот за граѓанско образование беше официјално усвоен од страна на БРО и МОН. Документот беше објавен на

македонски, албански и англиски јазик и беше промовиран преку дигитална серија на постови;

Над 200 претставници на 39 училишта од фаза 1 и повеќе од 300 претставници од 120 училишта од фаза 2 ги подобрија своите

вештини за поттикнување демократска клима на ниво на училиште преку поддршка на граѓански иницијативи на учениците;

Беше објавена електронска брошура со описи на 14 добри практики на ученички иницијативи на училиштата од фаза 1, на

македонски и албански јазик и беше споделена со релевантните чинители;

Се изработија упатства за помош на наставниците по Граѓанско образование, со дигитални алатки и начини на оценување при

учење на далечина и се одржаа две онлајн дискусии за споделување на добри практики помеѓу наставниците;

Беше изработен Водич за наставници за Граѓанско образование во средните стручни училишта. Над 120 наставници од

средните училишта ги зајакнаа капацитетите за новата наставна програма за граѓанско образование преку три онлајн сесии;

Во соработка со Бирото за развој на образованието, беа изработени Упатства за квалитетна настава и воннаставни

активности на далечина. 

Која  е  временската  рамка  на  проектот?

јули  2012 – декември  2022

Проект на УСАИД за
меѓуетничка интеграција на
младите во образованието

Која е целта на проектот?

Која е таргет групата на проектот?

(април 2017 – април 2022) 

Кои се партнери 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.

Проектот користи партиципативен пристап преку
таргетирање на сите општини и сите основни и средни
училишта.

Партнери во спроведувањето на проектот се
Министерството за образование и наука (МОН), сите
клучни образовни институции во Северна Македонија
и Младински образовен форум (МОФ). 



Проектот во партнерство со УНИЦЕФ ги поддржа образовните институции во ревидирање и развој на подзаконски акти и се

усвоија 15 правилници со кои се регулира професионалниот и кариерен развој на наставниците и стручните соработници;

Во партнерство со УНИЦЕФ, проектот ги поддржа образовните институции во развојот на Концептот за учење на далечина во

основното и средното образование. Проектот изработи извештај од истражување на документи за учење на далечина и

дигитални компетенции. Врз основа на концептот, МОН ја разви Националната платформа за учење на далечина што ја

користат учениците, наставниците и училиштата во основното и средното образование од почетокот на учебната 2020/2021 г.;

Образовните институции развија план и протоколи за повторно отворање на училиштата во учебната 2020/2021 година,

документите беа разгледани од МЦГО и други организации и се дадоа повратни информации;

MЦГО даде повратни информации и препораки за нацрт-Концептот за основно образование. Потоа, даде поддршка на

образовните институции во организација на консултативни активности и/или фокус групи со вкупно 215 ученици (106 од

македонски наставен јазик и 109 од албански наставен јазик) и 215 родители од 25 училишта. МЦГО даде и препораки за

развој на учебници и наставни материјали во согласност со областите на проектот, т.е. Граѓанско образование и интегрирано

образование;

MЦГО спроведе е-истражување за да ги процени искуствата на наставниците со реализација на наставата за време на

КОВИД-19. Во истражувањето учествуваа 4.284 наставници од 335 училишта, добиените наоди ќе бидат внесени во извештај

и споделени со образовните институции;

Повратни информации во однос на ревидираните наставни програми по Граѓанско образование беа собрани преку е-анкета,

пополнета од вкупно 2.052 ученици (одделение 8 и 9) и 127 наставници од вкупно 177 различни училишта во земјата;

Повратни информации за перцепциите, мислењата и искуствата на учениците со заеднички часови и дигиталните активности

за време на КОВИД-19 беа собрани преку е-анкета, пополнета од вкупно 126 ученици од шест (6) училишта.

9

Во партнерство со Министерството за образование и наука Сектор за капитални инвестиции, а со финансиска поддршка од

Европската команда на САД, 12 училишта се избрани и реновирани;

Учеството на 12-те училишта и општини од втората проектна година во трошоците за реновирање е 51,3%;

Повеќе од 7.500 ученици и 600 наставници како придобивка од активностите за реновирање имаат подобра средина за учење и

работа;

Набавени се алати за одржување (алати, опрема за хигиена и опрема за заштита при работа) за 12-те реновирани училишта;

На 15 мај 2020 година, Вториот дел од Упатството со Прирачник за одржување на училишни објекти официјално беше

финализиран и усвоен од г. Арбер Адеми, кој во тоа време беше министер за образование и наука, и објавен на англиски,

македонски и албански јазик;

Вториот дел од Упатството со Прирачник, анимирано видео за чистење и дезинфекција на училиштата, анимирано видео за

управување со ризици од катастрофи (итни случаи) во училиштата и интерактивно видео за управување со ризици од

катастрофи во училиштата беа подготвени и поставени на веб-страницата на MЦГО и на веб-страницата на МОН.

Компонента 3: Стимул на училиштата/реновирање

-   Назихтере  Сулејмани ,  претседател  на  Комисијата  за

     меѓуетничка  интеграција  во  образованието  (КМИО) во

     Министерството  за  образование  и  наука

Тоа  што  е  најважно  со  реализација  на  вакви  активности  е  бројот  на  ново

стекнатите  познанства ,  пријателства ,  воспоставената  комуникација  меѓу

учениците  кои  следат  настава  на  различни  јазици .  Разбиени  се

стереотипите  и  предрасудите  кај  голем  број  на  ученици .

Меѓукомпонентни активности
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Компонента 1: Повеќе невработени жени и мажи, вклучително и ранливи групи, ја користат подобрената

понуда за неформална стручна обука

Резултати во 2020 година:

Упатство за феријална практика (општи упатства за планирање, организација, реализација, следење и евалуација на

феријалната практика) изработен и усвоен од ЦСОО; подготвен во три јазични верзии; спроведени два од петте планирани

промотивни средби за процесот на реализација на феријалната практика во согласност со Упатството пред пандемијата;

Подготвена обука за дисеминација на СиД методологија;

Поддржана е активност на СиД методологија спроведена од страна на училиштето за стручно образование и обука Кочо

Рацин, Св. Николе;

Воспоставување нова квалификација со дуален пристап помеѓу АСУЦ Боро Петрушевски и Ван Хоол (монтер за мотори и

моторни возила) усогласена и одобрена од МОН, почнувајќи од учебната 2020/2021 година; поддржана е промотивна

активност за новата квалификација;

Промотивна активност за поддршка на ЕВН и Михајло Пупин за мешано учење преку системот за управување со учењето

Канвас (Canvas), заедно со донацијата на таблети од страна на ЕВН (соработка ЕВН - Михајло Пупин). Поддржана втора

година на користење на платформата;

Измени во програмата за обука и стандардот за ментори во компании;

Општа училишна програма за безбедност и здравје на работното место е изработена од работна група и одобрена од ЦСОО;

Промовиран Водич низ квалификациите во стручното образование (4 јазични верзии);

Во соработка со институциите, МОТ и УНИЦЕФ ги користат постојните ресурси и комуникациски механизми за максимално

информирање на студентите;

Завршени подготвителни активности за изработка на Водич за учење преку работа - анализа на соработката помеѓу

компаниите и училиштата на СКМ и Поимник на термини од стручно образование и обука на ЦСОО за унифицирање на

терминологијата меѓу засегнатите страни;

Одржан воведен вебинар со ЦСОО советници за педагогија на учењето на далечина. Завршена обука од страна на СФИВЕТ

(SFIVET) од вкупно 30 часа (5 онлајн работни сесии и асинхрони задачи) за група наставници по стручни предмети (11);

Започна поддршка на интервенција за воспоставување на електронски систем за поврзување на компании со

училишта/ ученици за учење преку работа кој се одвива преку СКМ (во партнерство со ЦСОО и МОН); 

Компонента 2: Учениците од средните стручни училишта имаат придобивки од пазарно ориентирано стручно

образование и обука, како резултат на ефективните партнерства помеѓу јавниот и приватниот сектор

Стопанската Комора на Македонија е задолжена за спроведување на Компонента 1;

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

(март 2018 – февруари 2022) - прва фаза

Која е целта на проектот? 

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. 
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Организирани редовни состаноци на советничка група, консултантска група и експертска група за финансирање во рамки на

проектот, со цел подобрување на стручното образование и обука во рамките на клучните институции;

Организирани серија на вебинари и онлајн обуки со меѓународно учество за споделување на искуства со цел надминување на

предизвиците, подобрување на педагошката организација и финансирање на системот за стручно образование и обука во

време на КОВИД-19;

Спроведено истражување - Трошоци и придобивки на работодавачите при практичната обука на учениците, извештајот од

истражувањето и серијата публикации кои се подготвија, беа дисеминирани и се користеа за промотивни цели;

Поддршка за МОН во тендерските процеси поврзани со формирање на 3 Регионални центри за стручно образование и обука;

Предложени измени и дополнувања на законот со кој се регулира образованието на возрасни и валидацијата на неформалното

и информалното образование - најголемиот број од амандманите се прифатени;

Центарот за стручно образование и обука беше поддржан во развивање на Концепт за учење преку работа. Концептот беше

усвоен од Министерството;

Заедно со Европската фондација за обука (ЕТФ) и експертската група за финансирање, беше подготвен тематски извештај -

Финансирање на училишта за стручно образование и обука во Северна Македонија, со цел да се даде поддршка во

унапредувањето на финансирањето во стручното образование и обука;

Клучните јавни и приватни институции во системот за стручно образование и обука беа поддржани за подготовка на регулативи,

протоколи, препораки, упатства и други рамковни документи во врска со прилагодување на системот за стручно образование и

обука на состојбата со КОВИД-19, за инклузивност на образовниот систем, стручна ориентација на учениците и др.

Дополнителни активности

Компонента 3: Зајакнатите институции создаваат поволна рамка за обезбедување понуда и пристап до

инклузивни и пазарно ориентирани стручни вештини

Мултимедијалната кампања во 2019 година за промоција на стручните занимања и стручно образование насловена „Снајди се

со стручно“, поддржана од Е4Е@мк и клучните државни и меѓународни институции, беше продолжена до средината на 2020

година и промовираше пораки за СОО /РСВ само на социјалните медиуми, поради КОВИД-19;

Над 180 објави на социјални медиуми, вклучително и 20 видеа и 10 публикации за промоција на СОО / РСВ;

Дисеминација на сублиминални пораки за СОО / РСВ преку највисоко рангираниот ТВ-ситком во земјата „ПРЕСПАВ“ – во текот

на три епизоди;

Промотивни активности за две македонски организации на лица со попреченост на национално ниво и во дијаспората во

рамките на иницијативи за прибирање средства;

Системски пристап за поинтензивно вклучување на приватниот сектор во формалното и неформалното стручно образование и

обука, со фокус на практична обука за ученици;

Интервенции за застапување (advocacy) засновани на наоди и препораки од 10 истражувања и анализи на теми од СОО/ РСВ. 

Поддржана СКМ за развој на 4 секторски протоколи за Ковид-19 и еден општ протокол за спроведување практична обука во

компании за време на пандемијата; протоколите се усвоени на седница на Владата;

Изработена интервенција со ЦСОО за дигитално решение за професионален развој на наставниците на далечина; компанија е

ангажирана за развој на ова решение во 2021 година;

Обновена просторија во ЦСОО за снимање на вебинари и истата е опремена со соодветна ИКТ опрема, како и активности

поврзани со претходната интервенција;

Финализиран концепт за интервенција за поддршка на ЦСОО за координирање на продукција на видео материјали засновани

на резултати од учењето, за потребите на средното стручно образование;

Одобрена поддршка на Македонската модна асоцијација за проект со ,,Партеније Зографски” (стручно училиште за ученици со

оштетен слух) за обука на ученици со ментори од реномирани брендови од секторите (моден дизајн, грнчарија, дрвна

индустрија). 

https://www.e4e.mk/wp-content/uploads/2020/05/Vodic-niz-kvalifikaciite-niz-strucnoto-obrazovanie-232.pdf
https://www.e4e.mk/wp-content/uploads/2021/01/E4E@mk-troshoci-i-pridobivki.pdf
https://www.e4e.mk/wp-content/uploads/2020/07/Upatsvo-za-ferijalna-praktika.pdf
https://www.e4e.mk/wp-content/uploads/2021/03/Finansiranje-na-struchnoto-obrazovanie-i-obuka-vo-Severna-Makedonija-ETF.pdf
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908 ученици од различни етнички заедници успешно реализираа најразлични онлајн активности преку учење на далечина,

со цел да ги одржат стекнатите пријателства;

2.256 ученици имаа корист од следење на 49 видео часови по предметите Граѓанско образование и Општество, со вклучени

интеркултурни елементи. Процесот на планирање, обезбедување повратна информација и одобрување на овие видео

лекции беше поддржан од советници на БРО. Видеата беа објавени на националната платформа за далечинско учење

(ЕДУИНО), со можност за користење од страна на сите ученици во државата;

Како резултат на позитивниот придонес на проектните интервенции, анализата на истражувањето на почетната состојба

укажа на разлика помеѓу интеркултурните компетенции кај учениците кои претходно учествувале и учениците кои досега не

учествувале во заеднички активности. Податоците исто така потврдуваат дека социјалната дистанца кон „другите“ е

значително помала кај учениците кои учествувале во заеднички активности, отколку кај учениците кои не учествувале во

ниту една заедничка активност;

Развиена е структура и содржина за стандардите за интеркултурно образование. Пред финализирањето, беше развиен и

доставен предлог за вклучување на Интеркултурното образование во Националните стандарди за достигнувања на

учениците од основното образование и доставен до БРО. Покрај тоа, проектот успеа да обезбеди врска помеѓу

интеркултурните стандарди и Индикаторите за квалитет на работата на училиштата;

187 ученици од седум проектни училишта, кои потекнуваат од ранливи категории и немаа услови за следење на настава од

далечина поради недостиг на електронски уреди, беа опремени со таблети. Ова им овозможи пристап до образование, како

и учество во заедничките ученички активности;

27 проектни училишта од страна на проектот беа обезбедени со хигиенски средства и материјали за дезинфекција, со што

им се помогна во одржувањето на безбедна и чиста училишна средина. 

Работилниците  се  одвиваат  во  многу  позитивна

атмосфера .  Добиените  насоки  и  активности  ги

реализираме  со  желба  и  интерес .  Многу  сум

задоволна  и  среќна  што  го  проширувам  мојот

круг  на  другари  и  учам  нови  работи .

Учениците  меѓусебно  соработуваат ,  без

разлика  на  националноста  и  јазикот  кој  го

зборуваат  и  покажуваат  позитивна

атмосфера  за  работа .

Резултати во 2020 година:

-   ученичка

-   специјален  едукатор

Проект:
Јакнење на мултиетничката
соработка во општините,

поддржан од Детска Фондација Песталоци

Која е целта на проектот? 

Која е таргет групата на проектот?

(јули 2012 – декември 2022) 

Кои се партнери 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. 

Овој проект се спроведува во 27 етнички мешани
училишта од девет општини (Битола, Бутел, Гостивар,

Долнени, Куманово, Радовиш, Струга, Струмица и
Тетово). 

Бирото за развој на образованието (БРО) и општините
се клучни партнери во реализацијата на сите проектни
активности.
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Работната група на проектот составена од институционални претставници (Министерство за образование и наука, Државен

просветен инспекторат, Биро за развој на образование, Министерство за правда, Управа за водење на матични книги,

Министерство за труд и социјална политика, Министерство за внатрешни работи, Педагошка служба при МОН) континуирано

даваше поддршка за институционални промени што резултираше со: 

     □ Усвојување на скратени/прилагодени наставни програми за деца што се надвор од училиштата со надмината возраст за

        упис во училиште, од страна на МОН. Претходно беа развиени инструменти за мерење на нивото на знаење на децата

        што се надвор од училиштата со надмината возраст. Ова овозможува вклучување на овие деца во соодветното

        одделение во основно образование;

     □ Потпишување на Протоколот за размена на податоци – Меморандум за соработка за обезбедување ефикасна и

        ефективна размена на податоци за идентификација на децата на училишна возраст кој овозможува нивно вклучување

        во образовниот процес;

     □ Инкорпорирање на дел во Концепцијата за инклузивно образование што се однесува на инклузија на деца со надмината

        возраст;

     □ Развивање на документ за подобрување на улогата на Педагошката служба при МОН (одговорна за нудење

        професионална поддршка на училиштата кои работат на инклузија на деца што се надвор од училиштата). Предлог

        документот вклучува идентификувани области на кои им треба подобрување, како и предлог акции;

Како резуктат на директната поддршка од проектот, 163 деца кои биле надвор од училиштата редовно посетуваа настава од

прво до петто одделение, со висок процент на задржување од 97.02% од сите ученици запишани во 2020 година;

117 ученици од 9 општини добија туторска поддршка од страна на 12 тутори. Зависно од нивните услови, туторските часови

се организираа и како индивидуални онлајн часови и во мали групи со физичко присуство;

144 од 163 ученици вклучени во проектот, беа обезбедени со електронски уреди (таблети) со што се овозможи без пречки да

посетуваат настава на далечина, како и онлајн туторски часови;

163 ученици беа обезбедени со пакет составен од училишни материјали (тетратки, моливи, боици, ножици, итн.) и хигиенски

продукти (маски, средства за дезинфекција, итн.);

18 проектни училишта беа опремени со хигиенски средства за дезинфекција на училиштата со цел обезбедување на чиста и

безбедна училишна средина. 

Резултати во 2020 година:

Проект:

Инклузија на деца што се надвор

од училиштата во образовниот систем,

поддржан од Детска Фондација Песталоци

Која е целта на проектот?

(април 2018 – декември 2020) 

Која е таргет групата на проектот? 

Кои се партнери 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.

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). 

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). 
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За да се осигури координирана активност во проектот, редовни состаноци се одржуваа за споделување на информации,

планирање и организирање на активности со учество на претставници од Универзитетот за образование во Цирих, Бирото

за развој на образованието, Педагошкиот факултет во Скопје и МЦГО;

Поради пандемијата во 2020 година, сите активности беа адаптирани во онлајн формат, а некои од планираните

активности, најчесто дисеминација на обуки, беа одложени како резултат на преминот кон учење на далечина и

предизвиците со кои се соочија сите училишта во државата во однос на осигурување дека наставата ќе продолжи да се

одвива редовно во новите околности;

Материјалите за обуката за обучувачи „Програма за животни вештини и личен развој“ беа адаптирани во онлајн формат од

страна на преведувачите од Универзитетот за образование во Цирих и потоа беа преведени на македонски јазик;

На 25 и 26 ноември, осум советници од БРО, еден универзитетски професор и пет вработени од МЦГО успешно ја завршија

онлајн обуката за обучувачи „Програма за животни вештини и личен развој“, спроведена од страна на предавачите од

Универзитетот во Цирих. Откако ја завршија обуката, советниците од БРО ќе ја дисеминираат обуката во 15 проектни

училишта во 2021, а универзитетскиот професор ќе ја сподели со студентите. Подготовките и планирањето на

дисеминацијата во онлајн формат се започнати;

Преводот на македонски јазик на едукативните материјали „Упатство за личен развој на наставници“ за петто, шесто,

седмо, осмо и деветто одделение (направени од страна на Универзитетот за образование во Цирих и адаптирани во

македонски контекст) беше завршен до крајот на 2020 година. Овие упатства се наменети за имплементирање

на „Програмата за животни вештини и личен развој“ со учениците и вклучување на материјали кои се подготвени за

употреба, се лесни за адаптирање и се соодветни за различни предмети и наставни активности. Упатствата ќе бидат

достапни и на албански јазик;

Упатството „Дидактички водич за личен развој - поддржување на активно учење“, развиен од страна на Универзитетот во

Цирих беше преведен на македонски јазик. Во него се нудат насоки за поддршка на наставниците во имплементирањето

на „Програмата за животни вештини и личен развој“;

Модули и материјали за обуките за дисеминација на Програмата „Децата и семејствата во образованието (ДИСО)“ беа

преведени на македонски јазик и се подготовени за употреба во онлајн обуката за дисеминација која следува во 2021 г. со

наставници од 15 проектни училишта.

Резултати во 2020 година:

Проект:

PEACOCK – Мир преку соработка,

компетенции и знаења, поддржан од

Универзитет за образование од Цирих

(јануари 2019 – декември 2022)

Која е целта на проектот? 

Кои се партнери на проектот?

Која е таргет групата на проектот?

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.

Во првата фаза од проектот се вклучени 15 основни
училишта од различни региони во Република Северна
Македонија. 

Клучен партнер на проектот е Бирото за развој на
образованието. 
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Резултати во 2020 година:

Access Куманово (2018–2020)

Одржан тридневен зимски камп на почетокот на годината во вид на интензивни сесии со

активности за промовирање на тимска работа, јавно говорење, презентации, дискусии во

групи, изработка на видеа на дадени теми со цел подобрување на вештините за англиски

јазик како и знаењето на учениците и промовирање на културата и вредностите на САД;

По 10 март, 2020 година, Access часовите се одржуваа на далечина преку едукативни

дигитални платформи, вклучувајќи забавни и интересни активности за учениците поради

тоа што пандемијата ги затвори средните училишта во државата. Но, наставната програма

беше реализирана по планот и беа организирани и дополнителни активности за учениците

како добротворни настани, снимање на видео и песна за затворањето на програмата;

На крајот на 2020 година, заврши вториот циклус од програмата Access Куманово со уште

една генерација од 25 ученици кои успешно ја завршија програмата;

Access 9 локации (2019-2022) - Кичево, Тетово, Гостивар, Скопје, Куманово, Пробиштип, Свети Николе, Радовиш и Кочани

Од септември 2019 година, Access програмата се реализира на 5 локации: средните училишта „Михајло Пупин“ – Скопје,

„Сами Фрашери“ – Куманово, „Гостивар“ – Гостивар, „8 Септември“ – Тетово и „Мирко Милески“ и „Дрита“ – Кичево, а од

септември 2020 година, таа е проширена во дополнителни 4 средни училишта „Н. Н. Борче“ – Пробиштип, „Кочо Рацин“ –

Свети Николе, „Ѓошо Викентиев“ – Кочани и „Коста Сусинов“ – Радовиш;

Новите локации беа поддржани од градоначалниците и општините и беа потпишани Меморандуми за соработка помеѓу

МЦГО, општините и средните училишта;

Преку процес на селекција беа избрани 25 ученика од локација и двајца наставници за секоја група. Новите Access

наставници беа обучени од Регионалната канцеларија за англиски јазик во Амбасадата на САД во Белград и од вработените

во МЦГО за да бидат подготвени за реализација на Access наставната програма;

Во текот на 2020 година, поради пандемијата, средните училишта беа затворени и Access часовите се одржуваа онлајн. Сите

девет групи одржаа 729 часа со наставни активности и 40 часа дополнителни активности кои вклучуваат програма за

подобрување на говорење, слушање, читање и пишување на англиски јазик и запознавање со теми како

американска култура и вредности. 

Access Велес (2020 – 2022)

Трет циклус од двогодишната Access програма (2020 – 2022) започна со реализација во

септември 2020 година откако новото барање за Access локација во Велес беше одобрено

од Стејт Департментот на САД;

Нов Меморандум за соработка беше потпишан со Општина Велес и средното училиште

„Гимназија Кочо Рацин“ за поддршка во реализација на програмата; 

Група од 25 ученици беше избрана согласно критериумите на програмата;

Access наставниците присуствуваа на вебинари и онлајн обуки за адаптирање на методи за

онлајн предавање за имплементација на Access програмата за време на онлајн часовите;

Access наставната програма беше реализирана во првото полугодие на учебната 2020-2021

година со 54 часа во вид на часови на далечина како воннаставни активности. 

Проект:

Програма за микростипендирање за

зголемување на пристапот до

англискиот јазик – Access,

поддржан од Амбасада на САД во Скопје

(септември 2015 – септември 2022)

Која е целта на проектот? 

Која е таргет групата на проектот?

Access е интернационална програма на Стејт
Департментот на САД во која учествуваат над
150.000 ученици од 95 земји од 2004 година која
овозможува основа за развивање на знаењето на
англискиот јазик и вештини кај талентирани млади на
возраст од 14 до 18 годишна возраст.

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 беше проширена на пет нови локации –

Кичево, Тетово, Гостивар, Скопје и Куманово, а во
2020 година се приклучија уште четири локации:

Пробиштип. Свети Николе, Радовиш и Кочани. 275

ученици и 22 наставници се вклучени во Access

програмата каде учениците не само што ги развиваат
нивните знаења на англиски јазик, туку и
интеркултурни вештини како разбирање, толеранција
и почит со што се подготвуваат за идни академски и
професионални подвизи.
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Реализирана средба за отпочнување на проектот со координаторите на проекти од седум партнерски организации: INOVA+

(Португалија), Македонски центар за граѓанско образование (Северна Македонија), Форум за слободно образование - FFE

(Хрватска), Мрежа на центри за образовна политика – NEPC (Хрватска), СИРИУС (Белгија), ОУ „Иван Мештровиќ“ (Хрватска)

и Argupamento de Escolas Josë Estëvâo (Португалија), кои се сретнаа во Загреб, Хрватска во март, 2020 година;

Спроведена обука за обучувачи на која што претставници и експерти од трите проектни организации: Македонски центар за

граѓанско образование, Форум за слобода во образованието и INOVA + учествуваа и дадоа придонес со презентации на

четири обучувачи, експерти во четири тематски области: Младите и интеркултуралност; Активизам на младите; Учење за

медиумска писменост и Користење технологија и далечинско учење во кризата КОВИД-19 и по кризата;

Беа спроведени вкупно пет интервјуа со пет училишни тимови. Секое се состоеше од тројца учесници - претставници од

училишни тимови (наставници и училишно раководство). Врз основа на овие детални анализи на потребите на училиштата

(фокус-групи) се изработи извештај со избраните училишта од Северна Македонија: средно стручно училиште „Перо Наков“ -

Куманово, средно стручно училиште „Браќа Миладиновци“ - Скопје, основно училиште „Браќа Рамиз и Хамид“ - Скопје,

средно стручно училиште „Никола Карев“ - Струмица и основно училиште „Кузман Јосифовски Питу“ - Скопје;

Спроведеното истражување со фокус-групите со вкупно 79 ученици од сите 5 училишта вклучени во проектот вклучи по 2

фокус-групи од секое проектно училиште. Целта на истражувањето со овие фокус-групи беше да се добие и согледа

перспективата на учениците за темите што беа главно групирани во три категории: Општи интереси на учениците,

Предизвици со кои се соочуваат учениците и Вклучување на учениците во решавање на проблеми и донесување одлуки;

Спроведена петдневна Програма за обука на наставници со пет избрани тимови на училишни проекти. Се одржаа вкупно

девет сесии со 15-20 учесници на сесија, за главните тематски области „Гласот на учениците и иницијативите“; „Младите и

интеркултурноста“ и „Управување со младински проекти: волонтирање“. Темите, вклучени во Програмата за обука на

наставници беа: Гласот на младите; Социо-емоционални компетенции и емоционално здравје; Интеркултурни компетенции,

Младински активизам и волонтирање; Медиумска писменост и Користење технологија и далечинско учење;

Се изготви Национален извештај заснован на анализите на фокус-групите, составен од индивидуални извештаи на пет

училишта. Секое проектно училиште го доби својот извештај со препораките и на обуката на наставниците беа презентирани

главните резултати од националниот извештај;

Во текот на 2020 година, МЦГО учествуваше на консултативни и информативни состаноци иницирани и организирани од

координаторот на проектот Форум за слобода во образованието, на кои што учествуваа сите седум партнерски организации. 

Резултати во 2020 година:

Проект:

ЗАПОЧНИ ЈА ПРОМЕНАТА – Создавање

на генерација на предводници на

промена преку интеркултурно

образование и волонтерство

(јануари 2020 – јануари 2023)

Градење на отпорност на младите луѓе со сите
фактори кои придонесуваат кон развојот на млада
личност, без оглед на почетната позиција и можните
проблеми, во здрава, самоуверена, задоволна и
толерантна личност која гради квалитетни врски, ги
развива своите способности и е активно и позитивно
вклучена во заедницата.

Проектот е фокусиран на воспоставување
соработка помеѓу 15 училишта и локални граѓански
организации за имплементација на интеркултурни
проекти и проекти за градење на мир со кои ќе се
опфатат повеќе од 1000 млади луѓе;

INOVA + (Португалија), FFE Форум за слобода во
образованието (Хрватска), Мрежа на центри за
образовна политика (Хрватска), СИРИУС (Белгија),
СОУ „Никола Карев“ – Струмица, ОУ „Иван
Мештровиќ“ (Хрватска) и Agrupamento de Escolas
Josë Estëvâo (Португалија).

Која е целта на проектот? 

Кои се партнери на проектот?

Која е таргет групата на проектот?
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Избрани се 15 средни проектни училишта и пет контролни училишта кои ќе бидат поддржани во развојот на инклузивна

училишна култура преку професионализација на директорите, користејќи ги позитивните практики од Словенија и Холандија;

Воспоставена е коалиција за поддршка со претставници на главните засегнати страни за образование за да се поддржи

процесот на планирање и спроведување на проектните активности и да се обезбеди одржливост на национално ниво по

завршувањето на проектот;

Изготвена, разгледана и преведена е програмата за обука на директорите на училиштата на македонски и албански јазик.

Изборот на обучувачи и спроведувањето на програмата ќе се спроведат следната година;

Пилотиран е прашалник за директори, наставници и ученици од 25 средни училишта, со цел да се направи подготовка за

истражувањето кое ќе се спроведе следната година;

Од страна на проектните партнери е изготвено анимирано видео за проектниот концепт и резултати. Истото е преведено на

локалните јазици и е споделено со сите проектни училишта. 

Резултати во 2020 година:

Проект:

Зајакнување на капацитетите на

директорите на училиштата за градење

инклузивна училишна култура 

(декември 2019 – декември 2022)

Проектот е фокусиран на инклузивно образование и
ќе помогне во градењето на капацитетите на
училиштата во создавањето инклузивна училишна
култура, создавање инклузивни училишни политики
и практики.

Директори, наставници, стручни служби и ученици
од 20 средни училишта (15 проектни и 5
контролни училишта) во Северна Македонија

Фондација за образовни и културни иницијативи
„Чекор по чекор“ (Сeверна. Македонија), Форум за
слобода во образованието – ФСО (Хрватска), Мрежа
на центри за образовни политики – НЕПЦ
(Хрватска), Отворена Академија Чекор по чекор
(Хрватска), Институт за едукативни истражувања
(Словенија), Национална школа за лидерство во
образованието (Словенија), NSO-CNA Академија за
лидерство (Холандија)

Проект:

Одржливи вештини за обучувачи на

практиканти во инцијалното

стручно образование и обука

(октомври 2020 – септември 2022)

Поддршка за менторите од компаниите при
планирањето, осмислувањето, реализацијата и
оценувањето на програмите за ИСОО.

Обучувачи на ментори од компании и ментори од
компании.

Фондација за модерно образование (Бугарија),
Комора за дрвна индустрија и изработка на мебел
(Бугарија), M&M Profuture Training, S.L. (Шпанија) и
Центар за стручно образование и обука Паневежис
(Литванија).

Беше одржан воведен состанок со проектните партнери Фондација за модерно образование (Бугарија), Комора за дрвна

индустрија и изработка на мебел (Бугарија), M&M Profuture Training, S.L. (Шпанија) и Центар за стручно образование и обука

Паневежис (Литванија). Воведниот состанок беше одлична шанса за партнерските организации да дискутираат подетално за

следните активности во рамки на проектот и заврши успешно со поделени задачи и обврски на секоја организација за идниот

период. 

Резултати во 2020 година:

Која е целта на проектот? 

Кои се партнери на проектот?

Која е таргет групата на проектот?

Која е целта на проектот? 

Кои се партнери на проектот?

Која е таргет групата на проектот?
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5,148

505

200+

41,100

10+

30+

ИНФОРМИРАЊЕ

НА ЈАВНОСТА

                  на Instagram

Прегледи на веб страна

           на Facebook

Креирани видеа, инфографици
и промотивни материјали

Подготвени публикации

Објавени вести во медиумите
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020

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 2021...

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

Поддршка за вработување на млади
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КОНТАКТ

info@mcgo.org.mk

www.mcgo.org.mk

@mcgo_mcec_mk

/mcgo.mcec.mk

 Macedonian Civic Education
Center

тел:   +389 2 3067 981

факс: +389 2 3067 985



www.mcgo.org.mk


