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ПОРАКА ОД ТИМОТ
Почитувани читатели,
Нашето гледање на 2021 година е дека беше слична на претходната година, но како
малку да оставаше простор да веруваме дека ќе биде сé појасно со очекување дека
вратите на училиштата повторно ќе се отворат и за нашите активности и за учениците.
Ние како тим во МЦГО дадовме сѐ од себе да помогнеме на многу ученици, наставници,
образовни институции и општини. Преку многу активности овозможивме континуираност
во образовниот процес, продолживме да даваме поддршка на младите преку учење од
далечина за потикнување на иницијативи за подобрување на локалните средини каде
што живеат и особено сме горди на заедничките достигнувања.
Тимот на МЦГО во текот на 2021 година, ги следеше современите текови од областа на
образованието, вработување на младите, ја следеше работата на деловниот сектор, со
цел да одговориме на тековните образовни потреби во земјата и притоа да го следиме
технолошкиот напредок во други земји. Во 2021 година нè напушти нашата мачка Нина
која 5 години живееше во канцеларијата на МЦГО, многу проекти подготвивме заедно, а
по секоја апликација пред праќање на која ќе седнеше Нина се знаеше дека почнуваме со
нов проект... Ќе се сеќаваме на неа.
Фотографијата на насловната страна е слика од електронската купола, дел од EXPO2020
која го спојува погледот нагоре со универзална порака за поврзување на луѓето под едно
небо која се споделува со поголема публика. Токму во тој правец е и тоа што го научивме
во 2021 година: истражувај, учи, споделувај, креирај, инспирирај, дружи се, смеј се, биди
тим...
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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НАШАТА
ВИЗИЈА

ПОСТИГНУВАЊА
ВО 2021 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.

105+
организирани обуки

250

за зајакнување на
капацитети

15.400

доделени грантови за

ученици поддржани за

поддршка на деца,
наставници и училишта за
реализација на наставата
и спроведување разни
активности

учество во онлајн
активности за да се
слушне нивниот глас за
решавање на
општествени проблеми

33

12

соработки со
организации од ЕУ,
САД и регионот преку
размена на искуства
во полето на
образование и
младинска вклученост

реновирани
училишта со што се
обезбедија подобри
услови за учење и
работа на повеќе од
7.955 ученици и околу
750 наставници

5

НАШИОТ ТИМ ВО 2021
Лорета Георгиева / Извршен директор
Небојша Мојсоски / Програмски директор
Владимир Петрески / Раководител на финансии
Бојан Димески / Координатор за настани и логистика
Игор Цветановски / Раководител на канцеларија
Бесник Рамадани / Раководител на проекти
Светлана Гашоска / Координатор за програмски активности
Лири Старова Сулејман / Координатор на проект
Митко Пиштолов / Координатор на проект
Аница Алексова / Специјалист на проект
Ивана Георгиевска / Специјалист на проект
Ана Мицковска Ралева / Координатор на проект
Беса Речи / Координатор на проект
Настасија Стојановиќ / Координатор на проект
Дорина Ѓорчева Митровска / Координатор на проекти
Ивана Китановиќ / Помлад координатор за комуникации
Стела Пијанманова Стојаноска / Координатор на проект
Ана Мустафова / Асистент на проект
Анета Трпевска / Асистент на проект
Драгана Урумовска / Асистент на проект
Тамара Ристовска / Асистент на проект
Јована Ѓорѓиовска / Асистент на проект
Наташа Илиевска / Координатор за финансии
Викторија Кочовска / Асистент за финансии
Анче Младеновска / Асистент за финансии
Илија Илиевски / Административен асистент
Мартин Стошиќ / Административен асистент
Елвира Хасан / Хигиеничарка
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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 2021 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)
FHI 360, USA
Network of Education Policy Centers (NEPC), Croatia
Forum for Freedom in Education, Croatia
Inova+ International, Portugal
Modern Education Foundation, Bulgaria
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Проект на УСАИД за меѓуетничка
интеграција на младите во образованието
(април 2017 – април 2022)

Резултати во 2021 година:
Компонента 1: Зајакнување на меѓуетничката кохезија во образовниот систем

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.

Соработката и партнерството со ОБСЕ и Проектот на Детската фондација
Песталоци „Јакнење на мултиетничката соработка во општините“ продолжи со
поддршка на Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието при
Министерството за образование и наука (МОН) за зголемување на нивните
капацитети и понатамошно институционализирање на спроведувањето на
меѓуетничката интеграција во образованието (МИО).
За да се овозможи одржливост и унапредување на МИО, беа обезбедени
влезни податоци и се придонесе во подготовката на документи од национално
значење. Поконкретно, резултатите од проектите на МЦГО се вклучија во
извештајот за напредокот на МОН во насока на исполнување на акцискиот план
кој е дел од Националната стратегија за развој на концептот на едно општество
и интеркултурализам.
Беа одобрени 11 општински стратегии, а останатите четири (4) се очекува да
бидат изгласани на Советите на општините на почетокот на следната година.
Беа финализирани 28 младински акции во 13 општини (осум (8) општини
вклучени во процесот во 2020 година и пет (5) општини во 2021). Дополнително
беа објавени четири (4) видеа кои ги изразуваат мислењата на учениците и
перцепцијата за нивниот придонес за општините Струга, Пробиштип, Гевгелија
и Свети Николе. Вкупно 1.700 ученици од 53 училишта учествуваа во овие
активности.
Беа поддржани седум (7) средни училишта од Град Скопје и беа изградени
капацитетите на наставниците за реализирање на заеднички наставни
активности со ученици кои учат на различни наставни јазици, така што во
второто полугодие од учебната 2020/2021 година, беа организирани 554
заеднички наставни часови. Последователно, во новата учебна 2021/2022
година беше вклучено уште едно средно училиште.
Беа изградени капацитетите на наставниците и членовите на тимовите за
училишна интеграција за реализирање на долгорочни воннаставни активности
со учениците во училишните предметни секции и помеѓу партнерските
училишта. 1.100 ученици учествуваа во реализацијата на 131 активност во
девет (9) основни и средни училишта.

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).
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Компонента 2: Јакнење на демократската култура и граѓанското однесување меѓу младите
Над 6.000 наставници го подобрија своето знаење за тоа како да реализираат ефикасни онлајн часови, преку два
(2) вебинари за презентирање на Упатството за онлајн наставни методи.
Повеќе од 500 вработени од сите основни училишта ги подобрија своите капацитети за планирање и организирање
на ученички иницијативи преку дигитални и хибридни начини, преку 45 онлајн работилници спроведени од БРО.
Над 200 претставници на училишните тимови од 74 средни стручни училишта го подобрија нивното разбирање и
вештини за спроведување ученички иницијативи во согласност со новиот концепт за Граѓанско образование.
Учениците и училишниот кадар од 150 основни и 69 средни училишта ги развија своите граѓански компетенции
преку спроведување на ученички иницијативи и споделување на процесот и резултатите за време на Отворените
денови за Граѓанско образование.
40 учесници (ученици, наставници и советници од БРО) ги споделија своите искуства со новата наставна програма
и материјали за Граѓанско образование за средните стручни училишта на онлајн настанот за сертификација.
Онлајн часовите на 14 наставници по Граѓанско образование од основните училишта беа следени од советниците
на БРО и за тоа добија детални повратни информации.
Алатката за оценување на севкупниот училишен граѓански етос беше пилотирана во 10 училишта и ревидирана во
согласност со добиените повратни информации.
Различните документи подготвени во текот на проектот беа интегрирани во еден краток преглед за е-обука за
развивање на училишниот граѓански етос преку ученички иницијативи.
14 примери на ученички иницијативи спроведени во текот на 2020 и 2021 година, од далечина или преку хибриден
пристап, беа елаборирани за вториот дел од брошурата „Добри практики на ученички иницијативи“ и споделени со
сите училишта како насоки за идни активности.
Часовите на наставниците по Граѓанско образование од 38 основни училишта 24 средни училишта беа следени од
советниците на БРО и тие добија детални повратни информации за подобрување на часовите.
Подобрени се капацитетите на 35 претставници на образовните институции за поддршка и оценување на
училишниот граѓански етос преку тридневна обука спроведена од образовни експерти од Финска.
18 ученици од 6 училишта учествуваа на студентски натпревар (квиз и сесија за презентација) за ученички
иницијативи и три (3) училишни тимови добија грантови за реализирање на нивните идеи за позитивна промена.

Компонента 3: Стимул на училиштата/реновирање
Во партнерство со Министерството за образование и наука за капитални инвестиции, избрани се и реновирани
12 училишта со финансиска поддршка од Европската команда на САД.
Уделот на 12 училишта и општини од трета проектна година во трошоците за реновирање изнесува 44,43%, а
уделот на пет (5) училишта и општини од четвртата проектна година во трошоците за реновирање изнесува
40,36% ( или вкупно, уделот на 17 училишта и општини во трошоците за реновирање, документирани во 2021
година изнесува 43,38%).
Повеќе од 7.900 ученици и 752 наставници имаат подобра средина за учење и работа како резултат на
придобивките од активностите за реновирање.
Претставници на тимовите за реновирање на училиштата (односно, директори на училишта, училишен технички
персонал и секретари на училиштата) од 12 училишта реновирани во 2020 година и 12 училишта реновирани во
2021 година беа обучени за процедурите, методите и активностите за одржување на реновираните училишта, за
одржување на хигиената во училишните згради и развивање на вештини за управување со ризици од
катастрофи.
Меѓукомпонентни активности
Дизајнот, печатењето и промоцијата на Упатството за организирање заеднички наставни часови беше
организирано во партнерство со ОБСЕ и проектот на Фондацијата Песталоци „Јакнење на мултиетничката
соработка во општините“.
Во партнерство со проектот на Фондацијата Песталоци „Јакнење на мултиетничката соработка во општините“, се
изготвија Стандарди за интеркултурно образование (СИО стандарди) во основно и средно образование.
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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

Резултати во 2021 година:
Компонента 1: Повеќе невработени жени и мажи, вклучително и ранливи групи,
ја користат подобрената понуда за неформална стручна обука
Стопанската Комора на Северна Македонија е задолжена за спроведување на
Компонента 1.
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

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.

1384 ученици го започнаа своето средно образование во 97 паралелки со дуелно
стручно образование и обука во 13 профили во 26 општини кои ги нудат 46
училишта за стручно образование и обука и 218 компании.
Беа поддржани 3 дополнителни јавно-приватни партнерства (ЈПП), а дигиталната
платформа за пронаоѓање соодветни ЈПП е речиси финализирана.
Беа изработени упатства за учење преку работа (WBL).
Изработена е програма за обучувачи на ментори во компании за обука.
Одржани се 19 консултативни состаноци, маркетинг на јавни простори, кампања
на социјалните медиуми, ТВ настапи и 11 регионални настани за поддршка на 30
училишта за стручно образование и обука во рамките на кампањата „Учи паметно,
работи стручно“, организирано од Министерството за образование и наука (МОН).
Во соработка со Министерството за образование и наука (МОН) и Стопанската
комора на Северна Македонија (СКНМ) организиран е прв дигитален саем за
средно стручно стручно образование во Северна Македонија со опфат од околу
20.000 млади лица.
5 организации за деловни услуги (BSO) учествуваа на студиско патување во
Швајцарија за улогата на приватниот сектор во СОО, по што следеше
конференција на која присуствуваа над 80 учесници, меѓу кои околу 55 беа
компании.

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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Компонента 3: Зајакнатите институции создаваат поволна рамка за обезбедување понуда и пристап до
инклузивни и пазарно ориентирани стручни вештини
E4E@мк стана клучен партнер на МОН во однос на концептуализацијата на дуалниот пристап на СОО, при
негово инкорпорирање во Законот за СОО, иницирање и имплементација.
Спроведена е економска анализа во 5 региони во Северна Македонија за основање на РЦСОО.
Финализирана е техничка документација за тендерска постапка за реновирањето на 3 РЦСОО. 1 Ресурс:
податоци од МОН E4E@мк / Оперативен извештај / јануари - јуни 2021 година.
Експертската група за финансирање (ЕГФ) влијаеше на зголемувањето на коефициентот за формално СОО по
глава на жител, при што настана зголемување од 1,1 на 1,2., што значи зголемување на средства за речиси
18% за формално СОО во 2020 година во споредба со процентот во 2018 година.
Финализирана е анализа за финансирањето на СОО во Северна Македонија и беа предложени 6 нови/
подобрени шеми за дополнително и подобро искористување на ресурсите за РСВ.
Новиот Закон за СОО, кој во голема мера е во корист на дуелното СОО, беше претставен пред пратеничката
група за образование. Се очекува законот да се усвои во септември 2022 година.
Новата формула која се темели на средното образование, која го вклучува СОО и 3 од 6те шеми предложени
од страна на групата за финансирање е прифатена од владата. Имплементацијата се планира да започне од
септември 2022 година, а се користи за подготовка на државниот буџет за 2022 година.

Дополнителни активности
Поддржани се до 20 истражувања и анализи за понатамошен развој на секторот Стручно образование и обука/
Развој на стручни вештини (СОО/РСВ).
Поддржани се различни настани, прес-конференции, видеа и други промотивни активности кои имаат за цел да
го зголемат ангажманот на приватниот сектор во стручно образование и обука и развој на стручни вештини;
Над 200 објави на социјалните мрежи, вклучувајќи 30 видеа и 5 публикации за промоција на стручно
образование и обука и развој на стручни вештини;
Испраќање скриени пораки за СОО/РСВ преку највисоко оценетиот ТВ ситком во земјата - „Преспав“ –
емитувано во осум епизоди;
Интервенции за застапување засновани на наоди и препораки од 10 истражувања и анализи на теми за
СОО/РСВ.
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Јакнење на мултиетничката соработка во општините,
поддржан од Детска Фондација Песталоци

(јули 2012 – декември 2022)

Резултати во 2021 година:
1.875 ученици од различни етнички заедници ги подобрија своите интеркултурни
компетенции преку активно учество во различни креативни онлајн активности
како и секции и заеднички часови,и имаа меѓусебна интеракција преку
користење на дигитални алатки и дружење на отворен простор.
Беа организирани вебинари на кои 392 наставници добија инструкции и
конкретни примери како да планираат и имплементираат онлајн заеднички и
редовни часови како и воннаставни активности со користење на дигитални
алатки.
106 наставници ги подобрија своите знаења, вештини и интеркултурни
компетенции преку активно учество во тридневна напредна обука за
интеркултурно образование.
74 членови на тимовите за училишна интеграција од 27 проектни училишта ги
развија своите вештини за правилно планирање и имплементација на
Стандардите за интеркултурно образование за време на редовните часови и
воннаставните активности.
Како поддршка поради пандемијата со КОВИД-19, на 27 проектни училишта им
беа обезбедени хигиенски средства за дезинфекција, овозможувајќи им да
одржуваат безбедна и чиста околина за учениците и училишниот персонал.

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

(јануари 2019 – декември 2022)
Резултати во 2021 година:

Која е целта 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.
Која е таргет групата на
проектот?
Во проектот се вклучени
30 основни училишта од
различни региони во
Република Северна
Македонија. Во првата
фаза во проектот беа
вклучени 15 основни
училишта, а во втората
фаза (во 2021 год.) се
вклучија уште 15 основни
училишта.

Беа организирани редовни состаноци со претставници од Универзитетот за
образование на наставници од Цирих, Бирото за развој на образованието (БРО)
и Институтот за педагогија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
каде се разменуваа информации и се планираа и организираа активностите.
Активностите за јакнење на капацитетите на мастер-обучувачите продолжија и
во 2021 год.: 8 советници од БРО, 1 универзитетски професор и 4 претставници
од кадарот во МЦГО успешно ја завршија обуката за обучувачи од програмата
„Животни вештини и личен развој“ за темите „Поучување и оценување“ и
„Рефлексија за поучувањето“, реализирани од предавачи од Универзитетот во
Цирих.
Листата на советници (мастер-обучувачи) од БРО во 2021 год. беше проширена
од 8 на 11 советници кои се одговорни за обезбедување поддршка на 30
проектни училишта.
Во 2021 год. беа вклучени уште 15 основни училишта во Фаза 2, така што заедно
со 15-те основни училишта вклучени во Фаза 1, вкупниот број на училишта
изнесува 30.
Со дисеминацијата на обуки за програмата ДИСО беа опфатени 330 наставници
од одделенска настава од 30-те проектни училишта (143 наставници од
училиштата од Фаза 1, обучени во април-мај 2021 год. и 187 наставници од
училиштата од Фаза 2 обучени во ноември-декември 2021 год.).
Со дисеминацијата на обуки за програмата „Животни вештини и личен развој“
беа опфатени 314 наставници од предметна настава од 30-те проектни
училишта (144 наставници од училиштата од Фаза 1, обучени во април-мај 2021
год. и 170 наставници од училиштата од Фаза 2, обучени во ноември-декември
2021 год.).
Сите 644 обучени наставници за програмите ДИСО и „Животни вештини и личен
развој“ добија сертификати за завршена обука.
Менторска поддршка за обучените наставници од од 15-те училишта од Фаза 1
беше обезбедена од страна на советниците од БРО.
Прирачниците за наставници „Личен развој на учениците“ за 5-то до 9-то
одделение беа објавени на веб-страницата на Одделот за меѓународни
образовни проекти (ИПЕ) при Универзитетот за образование на наставници во
Цирих.
Сите обучени наставници од 30-те проектни училишта добија комплети од
прирачниците за ДИСО или „Личен развој на учениците“ за 5-то до 9-то
одделение, коишто беа испечатени на македонски и албански јазик.
Од страна на Универзитетот во Цирих, беше разработено сеопфатно
истражување за проценка на развојот на животните вештини кај учениците и
наставниците, коешто вклучува пред-тест и пост-тест фаза. За време на првото
полугодие од учебната 2021/2022 година беше реализирана пред-тест фазата во
15-те училишта од Фаза 1, каде беа вклучени 555 ученици и 149 наставници.
Пост-тест фазата е планирана да се реализира во истите училишта, после што
ќе следи анализа на податоците и подготовка на извештај од евалуација.
На универзитетско ниво, во 2021 год. дисеминацијата на програмите од проектот
ПИКОК беше реализирана со студенти и тоа:
21 студент го следеше курсот за „Животни вештини и личен развој“,
реализиран од страна на универзитетски професор – мастер обучувач во
текот на вториот семестар од академската година 2020/2021. Оваа група
студенти продолжи со курс за практична примена на оваа програма во
првиот семестар од наредната академска година 2021/2022.
Друга група од 40 студенти исто така го следеше курсот за „Животни
вештини и личен развој“, како и курсот за програмата ДИСО во текот на
првиот семестар од академската година 2021/2022.

Кои се партнери на
проектот?
Клучен партнер на проектот
е Бирото за развој на
образованието.
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Програма за микростипендирање за зголемување
на пристапот до англискиот јазик – Access,
поддржан од Амбасада на САД во Скопје

(септември 2015 – септември 2022)
Резултати во 2021 година:

Која е целта 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.

10 средни училишта од десет различни градови во Северна Македонија, секое
со групи од 25 ученици беа вклучени во активности за подобрување на
вештините за говорење, слушање, пишување и читање англиски јазик и
стекнување знаења за теми поврзани со културата и вредностите на САД.
За време на пандемијата, беа спроведени онлајн часови и активности за
подобрување во времетраење од над 1.500 часа. Активностите за подобрување
вклучуваа активности на отворено, како што се еколошки проекти и проекти за
рециклирање, панел дискусии, настани за донации и добротворни цели,
креативни работилници за празниците во САД, прикажување филмови и
театарски претстави, посети на институции и градоначалници, посети на кино,
сала за куглање, посети и активности во дневни центри за грижа на ранливи
групи граѓани, посети на главниот град Скопје, размени и посети меѓу
проектните градови итн.
За време на пандемијата со Ковид-19, учениците имаа можност да
присуствуваат на онлајн презентации „Разговори во четврток“ кои претставуваа
заеднички онлајн часови за промоција на културата и вредностите на САД преку
различни интересни гости кои имаат возбудливи и забавни професии,
достигнувања и успеси кои се вредни за споделување, како и пораки за
инспирација и мотивација за учениците. Овие неделни онлајн настани им дадоа
можност на студентите да се запознаат со познати Македонци кои живеат во
САД и се многу успешни. Тие ги споделија своите приказни со учениците и
учениците имаа можност директно да комуницираат и да поставуваат прашања.
Беа организирани две онлајн интерактивни работилници за учениците кои
сакаат да научат како да прават електронски постери и да ги развијат своите
дигитални вештини и креативност преку практични вежби почнувајќи од идеја до
финален производ. За време на работилниците учениците се запознаа со
основите на изработката на постери, важноста на постерите за споделување на
порака во дигиталниот свет како и клучните елементи кои треба да се вградат
во интересен и значаен е-постер.
Групите од Access програмата организираа заеднички онлајн настан во мај 2021
година наречен „Американски поети - читање на литература“ што беше онлајн
натпревар за читање песни од американски поети.

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 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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ЗАПОЧНИ ЈА ПРОМЕНАТА – Создавање на
генерација на предводници на промена преку
интеркултурно образование и волонтерство
(јануари 2020 – јануари 2023)
Резултати во 2021 година:

Која е целта на проектот?
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.
Која е таргет групата на
проектот?
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;
Кои се партнери на
проектот?
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).

Двете основни училишта „Браќа Рамиз - Хамид“ и „Кузман Ј. Питу“ во Скопје
реализираа проектни активности од кои 20 краткорочни и 2 долгорочни. Во овие
две основни училишта, во двата вида активности учествуваа околу 410 ученици,
45 наставници и 95 родители. Краткорочните активности опфатија поттемите:
„Ние и природата“, „Од зрно пченица до парче леб“, „Музикотерапија со ритмички
фигури“, „Дискусија за менталното здравје“, „Игри без граници“. “, итн. Учениците
избраа како долгорочен проект да работат на темите „Конфликти и Конвенција
за правата на децата“ и „Зајакнување на социјалните, граѓанските и
интеркултурните компетенции“.
Трите средни стручни училишта „Перо Наков“ во Куманово, „Никола Карев“ во
Струмица и „Браќа Миладиновци“ во Скопје реализираа проектни активности од
кои 10 краткорочни и 3 долгорочни. Во активностите учествуваа околу 200
ученици, 43 наставници и 10 родители со различна етничка припадност.
Краткорочните активности опфатија теми и активности, и тоа „Еколошка акција
за собирање стаклен отпад“, „Можеме да направиме некој да биде посреќен и за
момент да бидеме внимателни“ во соработка со Црвен крст, „Да го разубавиме
нашиот училишен двор“, „ Преку уметноста го изразуваме нашиот глас“,
„Хуманитарен базар“, „Изработка и дарување постелнина на децата“, „Да
направиме заштитни маски и да донираме“ итн. Се реализраа следните
долгорочни активности: „Учиме за медиумите, преку медиуми“ „Магијата во
кругот“ и „Училишна компанија“.
Две работилници за дополнителен број од околу 50 наставници од сите 5
училишта ангажирани во проектните активности за тие да го продлабочат своето
знаење за целта на проектот и активностите со учениците.
Една работилница беше реализиран за 50 родители од сите 5 училишта
вклучени во проектот. Родителите беа запознаени со главните цели на проектот,
реализираните активности и идните со нивните деца.
Два прирачници со наслов „Гласот на учениците“ и „Започни ја промената - 40
идеи за работа со деца и млади на полето на различностите беа преведени и
објавени на македонски и албански јазик за теоретска и практична употреба на
наставниците и родителите при осмислување и изведување училишни
активности со ученици.
Беше реализиран настан за политики во образованието - Првата „Лабораторија
за политики“ на платформата Zoom, каде што носителите на одлуки и
наставниците од Северна Македонија, Хрватска и Португалија се сретнаа и
разговараа за постоечките активности и образовните политики.
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Која е целта на проектот?
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.
Која е таргет групата на
проектот?
Директори, наставници,
стручни служби и ученици
од 20 средни училишта (15
проектни и 5 контролни
училишта) во Северна
Македонија
Кои се партнери на
проектот?
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)

Која е целта на проектот?
Поддршка за менторите од
компаниите при планирањето,
осмислувањето,
реализацијата и оценувањето
на програмите за ИСОО.
Која е таргет групата на
проектот?
Обучувачи на ментори од
компании и ментори од
компании.
Кои се партнери на
проектот?
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).

Зајакнување на капацитетите на директорите на
училиштата за градење инклузивна училишна култура
(декември 2019 – декември 2022)
Резултати во 2021 година:
Беше спроведено истражување со директори,
наставници, стручна служба и ученици од 20 средни
училишта (15 проектни и 5 контролни училишта) со цел
да се утврди почетната состојба на инклузивната
училишна култура.
Беше развиена програма за обука за директори на
училишта во согласност со веќе одобрената програма
од страна на работната група составена од
претставници од образовни институции и беа избрани
обучувачи за спроведување на програмата.
Како резултат на активното учество во програмата за
професионален развој составена од 5 модули, 15
директори на училишта ги зајакнаа своите вештини и
компетенции за инклузивна училишна култура. Ова ќе
обезбеди услови за создавање иновативни средини за
учење и следствено услови за развој на квалитетот во
образовните институции.
Со цел да се обезбеди одржливост на национално ниво,
претставниците на главните образовни институции
активно учествуваа во ревизијата на програмата за
обука, како и во спроведувањето на програмата.

Одржливи вештини за обучувачи на практиканти во
инцијалното стручно образование и обука
(октомври 2020 – септември 2022)

Резултати во 2021 година:
Во септември, 2021 година, се реализираше
работилница за обучувачи на компаниски ментори.
Присуствуваа вкупно 9, од кои сите беа советници од
Центарот за стручно образование и обука.
Беше финализиран првиот интелектуален труд во рамки
на проектот, кој претставува напредна програма за
обучувачи на компаниски ментори. Истата беше
преведена на македонски и албански јазик.
Во периодот од 5 до 7 октомври 2021, беше
реализирана првата транснационална средба помеѓу
партнерските организации, каде домаќин беше МЦГО.
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Која е целта на проектот?
Една од главните цели на
овој проект е да се
реализира програма за
подобрување на хигиената
со користење на алатката
за оценка и насоки во врска
со WASH и IPC, да се
мотивираат училиштата и
општините за развој и
имплементација на нивни
планови за подобрување на
хигиената и за
подобрување на нивните
капацитети за одржување
хигиена на рацете.
Која е таргет групата на
проектот?
Директори на училишта,
наставници, стручна
служба, ученици и општини.
Кои се партнери на
проектот?

Подобрување на практиките за вода, санитација и
хигиена (WASH) и превенција и контрола на инфекции
(IPC) во основните училишта
(јануари 2021 – јуни 2021)

Резултати во 2021 година:
Приближно 100 училишта ја користеа алатката за
самоевалуација и развија училишни планови за
подобрување на хигиената во училиштата;
Во 15 од училиштата беа поставени мобилни станици
за миење раце за унапредување на хигиената, со
вкупна набавка од 52 станици;
Се реализираа вкупно 3 онлајн обуки со приближно 90
учесници од училишниот персонал од сите 15
училишта (вклучени во програмата WASH), кои беа
обучени за правилно фукционирање и одржување на
станиците за миење на раце;
Беа развиени и модули за обука и останати
материјали за активности за градење на капацитетите
на училиштата.

УНИЦЕФ Северна
Македонија

Која е целта на проектот?
Предложената активност
има за цел да се надоврзе
на Програмата за социјално
и емоционално учење
(СЕУ), развиена и
спроведена од страна на
УНИЦЕФ во сите активни
јавни предучилишни
установи во земјата, со цел
да се обезбеди нејзина
одржливост и по
завршувањето на проектот.
Која е таргет групата на
проектот?
Практичари и наставници.
Кои се партнери на
проектот?
УНИЦЕФ Северна
Македонија

Зајакнување на професионалните заедници за
учење и создавање нови можности за унапредување
на квалитетот на предучилишното образование
(ноември 2021 – март 2022)

Резултати во 2021 година:
Вкупно 202 лидери - воспитувачи беа обучени за
воспоставување на професионални заедници за учење
во нивните предучилишни установи;
Беа развиени и имплементирани 6 модули од
програмата за воспоставување професионални
заедници за учење во предучилишни установи;
Модул за мониторинг и евалуација на професионалните
заедници за учење беше развиени и адресиран за
време на состаноците за поддршка;
Беше одржана онлајн конференција за воспитувачи од
предучилишна возраст која ја следеа 2000 учесници;
Се одрќаа вкупно 12 настани под насловот
„Споделуваме и играме“, организирани од 13 градинки
во Северна Македонија, и дополнително 1 вебинар, со
цел да се приближи социјалното и емоционално учење
поблиску до родителите, преку споделување практични
совети и стратегии кои родителите можат да
применуваат со своите деца;
Голема дводенвна конференција со наслов: „Врската
меѓу благосостојбата на децата и нивните
достигнувања“ беше организирана во Скопје, на 9-10
март 2022 година при што имаше 204 учесници со
физичко присуство и 4.310 онлајн учесници.
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ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА

54,345
5,931
8,130
565

300+

Прегледи на веб страна
на Facebook
Прегледи на
на Instagram

Објавени вести во медиумите

10+

Подготвени публикации

50+

Креирани видеа, инфографици
и промотивни материјали
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2021
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
2022...

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

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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