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ПРОЕКТ
И СВЕСТА ЗА ДЕМОКРАТИЈА КАЈ РОМИТЕ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ“
„ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ

Добредојдовте во уште едно
издание од нашиот е-билтен!
На страниците подолу ви нудиме интересни
информации за активностите кои Фондацијата „Чекор
по чекор“ ги спроведува во изминатиов период. Он-лајн
иницијатива „Сакам да...“, нови сликовници на ромски
јазик и обуки за наставници се само дел од нив.
Прочитајте и споделете со најблиските!
Ве поздравуваме!
Тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“

www.stepbystep.o

//eeas.europa.eu/delegations/former-yugosla
rg.mk https:
v-republic-mace

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи„Надеж“

donia_en
Association Centre for Educational Support DENDO VAS
Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

Кампања за важноста
од еднаков пристап до
образование за Ромите

Кликнете на секој од насловите подолу за да стигнете
директно до содржината која сакате најпрво да ја прочитате!

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ
И СВЕСТА ЗА ДЕМОКРАТИЈА КАЈ
Р О М И Т Е П РЕ К У О Б РА З О В А Н И Е

8

A

Д

4

5

К
1

Одржани шест
регионални
тркалезни маси

Он-лајн
иницијатива за
образование
на Роми

Објавени пет
сликовници на
ромски и
македонски јазик

Активности за
деца и родители
во едукативните
центри
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Проект на УСАИД
„Со читање до лидерство“
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СПРОВЕДЕНА НОВА СТУДИЈА
ЗА ЈАЗИК И МАТЕМАТИКА
ВО ПОЧЕТНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА
Ученик решава задачи од инструментот
за математичка писменост
ЕГМА во ОУ „Гоце Делчев“ - Битола

Спроведувањето на студијата за процена на јазичната и математичката писменост со инструментите
ЕГРА (Early Grade Reading Assessment) и ЕГМА (Early Grade Math Assessment) оваа година имаше две цели:
1. да се утврди дали проектните активности придонеле за подобрување на резултатите по
читање и математика кај учениците од второ и трето одделение
2. да се следи напредокот по читање и математика кај учениците од петто одделение
(кои се оценувани секоја година од второ одделение)
Теренско истражување се спроведе од 15 до 31 мај 2017 година, на примерок од 3500 ученици од второ, трето и петто
одделение од 70 основни училишта во Република Македонија на македонски, албански и турски наставен јазик.
Процените ги спроведоа 150 претставници од училиштата (училишни педагози, психолози и одделенски наставници)
кои претходно беа обучени за користење на стандардизираните алатки за процена со помош на таблет компјутер.
За да се осигура дека процените во училиштата се одвиваат според меѓународните стандарди и правила за задавање на
ЕГРА и ЕГМА, процесот на терен го следеа набљудувачи и тимот на проектот кои им нудеа поддршка и совети на
оценувачите.
Резултатите од студијата ќе бидат споделени со училиштата и надлежните институции со цел да се разгледаат
можностите за прилагодување на наставните програми, но и самата настава, за подобрување на основните јазични и
математички вештини кај учениците. Една од нашите заложби е врз основа на добиените резултати да се изработат и
стандарди за читање на македонски, албански и турски јазик како и за математика со што на наставниците ќе им се
овозможи редовно да ги следат постигањата на нивните ученици.
Проектот „Со читање до лидерство“ им се заблагодарува на сите кои се вклучија во оваа
студија, а особено на педагозите, психолозите, наставниците, како и на учениците, за
нивниот значаен придонес во процесот на собирање податоци.

www.stepbystep.org.mk
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Во последното тримесечје од оваа учебна година, проектот реализираше 13
обуки за подобрување на математичките вештини „Математика +“ и 13
обуки за подобрување на јазичните вештини „Читаме, учиме и се
забавуваме“ за претставници од 76 основни училишта. Овие обуки
понудија разни техники за подучување на мајчин јазик и на математика
на иновативен и креативен начин.

?

„Нови идеи кои се лесно применливи.
Учење преку активности, дружење и
соработка.“ – учесник на обуката
„Математика+“ во О.У. „Крсте
Мисирков“- Гевгелија

?

„Оваа обука беше одлична можност за
изразување, поставување прашања,
соработка и размена на мислења.“ - учесник
на обуката „Читаме, учиме и се забавуваме
во О.У. „Битолски Конгрес“- Чаир
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И ПРЕКУ СЛИКОВНИЦИ СЕ УЧИ МАТЕМАТИКА
За да ја подобриме соработката помеѓу наставниот кадар и родителите
и да прикажеме интегративен пристап на подучување мајчин јазик и
математика, продолжуваме со работилници за изработка на
сликовници. Во текот на месец април и мај, одржавме креативни
работилници во 42 основни училишта каде наставата се одвива на
македонски, албански или турски јазик. Како крајни продукти од овие
работилници имаме сликовници на математички теми, преку кои
децата ќе учат да читаат, но и да бројат,
собираат, одземаат или споредуваат.

„Интересните материјали кои ни беа достапни за
работа и позитивната клима на работилницата ни
овозможија да бидеме покреативни и да
изработиме сликовници кои децата ќе сакаат да ги
читаат.“ – учесник во ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола

ДИПЛОМАТ ОД САД ЧИТА СЛИКОВНИЦИ СО ДЕЦАТА ОД ДОЛНЕНИ

Едвард Гонзалес, директор за генерален развој
во УСАИД Македонија, ни се придружи при
посетата на подрачното училиште на ОУ „Ѓорче
Петров“ во с. Секирци, општина Долнени, каде
читаше сликовници со учениците. На средбата
се придружи и градоначалникот на општина
Долнени Боше Милошески, училишниот кадар,
родители и локални медиуми. Сите уживавме
во оваа едукативна дружба!
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Во последниот период посетивме централни и подрачни училишта од регионот на
Тетово и Јегуновце, Битола, Берово и Струга. Продолжуваме со нашите заложби да
стигнеме пред сѐ до училиштата кои немаат библиотеката во најблиското окружување.

Библиотеката на тркала во ОУ „Крсте Петков Мисирков“ – с. Бистрица, Битола

Доколку сакате да ве посетиме во вашето училиште или во
вашата локална заедница, контактирајте нa
тел: 02/3077-900 или е-пошта: daniel@stepbystep.org.mk
или моб: 072/ 307-328

За сите дополнителни прашања во врска со активностите на
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“,
контактирајте ја Ана Димовска, координатор за комуникации,
преку е-пошта на: ana@stepbystep.org.mk
или моб: 072/ 307-321

www.stepbystep.org.mk
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И СВЕСТА ЗА
ДЕМОКРАТИЈА КАЈ РОМИТЕ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ
К а м п а њ а з а в а ж н о с т а о д е д н а к о в п р и с т а п д о о б р а з о в а н и е з а Ро м и т е

Со цел да се зајакне соработката и размената на информации на локално и
национално ниво, партнерските организации во рамки на овој проект
иницираа кампања за подигање на јавната свест за важноста од еднаков
пристап до образование за Ромите. Истата се спроведува во периодот од
март до јуни во соработка со основните училишта, граѓански организации и
локалната власт. Со оваа кампања сакаме:
Ÿ да апелираме и информираме за ранливата состојба на децата Роми во однос на можностите

за развој и образование;
Ÿ да ги потсетиме законодавците да ги земат предвид потребите на Ромите при креирањето

политики и буџетирањето средства;
Ÿ да ги сензибилизираме давателите на услуги за специфичните потреби на децата и жени од

ромската популација; и
Ÿ да ги информираме ромските семејства и локалните заедници за услугите и можностите за

образование, а и за придобивките од истите.

ОДРЖАНИ ШЕСТ РЕГИОНАЛНИ ТРКАЛЕЗНИ МАСИ

Тркалезна маса во Прилеп со претставници од училиштата, невладиниот сектор и локалните медиуми

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“

Association Centre for Educational Support DENDO VAS
Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“
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РЕГИОНАЛНИ ТРКАЛЕЗНИ МАСИ
Во рамки на кампањата одржавме шест тркалезни маси и тоа во Скопје, Тетово, Куманово, Прилеп и
Битола. Овие средби ги организиравме во соработка со општините Ѓорче Петров и Куманово,
Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Битола и невладините организации „Сонце“ од
Тетово, „КХАМ“ од Куманово, Помош за сиромашни и хендикепирани од Прилеп и „Сумнал“ од Битола.
Иако ова не е прв пат да се организираат средби од ваков вид, сепак охрабрувачки беше огромниот
интерес и отворената дискусија за предизвиците на локално ниво од страна на присутните претставници
на невладиниот сектор, и наставници, директори и стручната служба од училиштата каде учат деца Роми
од петте градови. Главните заклучоци од тркалезните маси се:
Ÿ

Против сегрегацијата треба да се бориме постојано. За тоа имаме и позитивни примери,
особено во Куманово, каде училиштата запишуваат ученици Роми кои не живеат во нивниот
делокруг, само за да се избегне создавање на сегрегирани, доминантно ромски училишта, па
овој пример треба да се следи и од останатите општини. Во Куманово се бележи и пад на
бројот на ученици во специјалните паралелки.

Ÿ

Наставата треба да биде индивидуализирана за да бидеме сигурни дека учениците Роми ги
постигаат наставните цели. Можен пристап е изработка на индивидуални наставни планови за
ученици кои заостануваат во учењето, како што тоа го прават за учениците со пречки во
развојот при нивно вклучување во регуларните училишта. Исто така, училиштата треба да
организираат туторство и дополнителна настава, а како добра опција се покажуваат и
дневните центри за едукативна поддршка кои ги водат одредени невладини организации.
Може да се разгледа можноста за нивно финансирање од страна на државата.

Ÿ

За послабите постигања кај учениците влијае и недоволното вклучување на родителите во
подучувањето, нивното пониско ниво на образование, како и честото отсуство на децата од
часови. Училиштата и невладините организации треба да ја засилат соработката со
родителите.

Ÿ

Честите иселувања, слабиот успех во учењето и недоволна перцепција за важноста од
образование се фактори кои придонесуваат за голем број на деца Роми да го напуштаат
образовниот систем. Во делокругот на ОУ „Добре Јовановски“ – Прилеп, преку индивидуални
напори на училишниот кадар, идентификувани се 370 деца Роми кои воопшто не се вклучени
во формалниот образовeн систем. Моменталното законско решение за повторно вклучување
во образовниот систем предвидува ученикот да помине 4 месеци во настава за секоја
изгубена учебна година. Но, ова ретко или никогаш не се користи од страна на децата или
возрасните ученици, па затоа треба да се преиспитаат и најдат подобри решенија кои, пред сѐ
ќе, бидат во согласност со животните навики и потреби на Ромите, како и предзнаењата со кои
тие доаѓаат на училиште. Се очекува овој проблем уште повеќе да расте ако и кога ќе почнат да
се враќаат барателите на азил кои се заминати по западноевропските земји.

Главните пораки кои ги извлековме од овие средби се следните: подготвеноста за
подобрување на образовниот статус и можностите за децата Роми е огромна, а државата и
општеството треба да го променат дискурсот околу образованието за Ромите, односно од
моменталниот пристап кој се фокусира врз проблемите и недостатоците, да се пренасочат на
пристап кој се фокусира на прогрес, транспарентност, отчетност и добри практики.
Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“

Association Centre for Educational Support DENDO VAS
Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“
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Он-лајн иницијатива „Сакам да...“
Во рамки на кампањата, во периодот од 29 мај до 20 јуни, организираме и онлајн иницијатива „Сакам да...“. Во оваа
иницијатива ги пренесуваме искрените пораки и желби кои со нас ги споделија децата и членовите од семејствата кои се
вклучени во активностите на проектот во Ѓорче Петров и Шуто Оризари, а се однесуваат на универзалните желби и потреби
за подобро образование, чиста животна средина, здрава исхрана и сигурни приходи. Целта на оваа иницијатива е да ја
сензибилизираме јавноста со потребите на Ромите и да потсетиме дека Ромите, иако честопати дискриминирани поради
ниското образовно ниво и социјален статус, ги имаат истите потреби и желби. Некои од пораките „Сакам да...“ споделени од
децата и возрасните во иницијативата се: „Сакам да бидам наставничка по англиски кога ќе пораснам.“, „Сакам да дишам
чист воздух“ или „Сакам да имам детска соба“. Следете ја иницијативата на нашата Фејсбук страница.

Објавени пет двојазични сликовници
Ресурси за читање и учење на ромски јазик има во доста
ограничен број. Покрај тоа, голем дел од децата Роми кога
ќе тргнат на училиште често се соочуваат со недоволна
јазична подговеност бидејќи јазикот на кој се одвива
наставата е различен од јазикот кој го говорат дома. Затоа,
партнерските организации на проектот избраа пет
сликовници од збирката „Нашата прва библиотека“ која
преку Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ја
објавивме на македонски и албански, и ги преведоа на
ромски јазик. Истите се достапни електронски во нашата
електронска библиотека, а во печатена форма се
дистрибуираат до основните училишта каде има поголем
број ученици Роми, како и до невладините организации кои
работат со деца Роми.
Се надеваме дека овие ресурси ќе им помогнат на
родителите и едукаторите кои работат со деца Роми за да
ги подобрат јазичните компетенции пред нивното тргање во
училиште, како и во текот на описменувањето.

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“

Association Centre for Educational Support DENDO VAS
Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“
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Активности за деца и родители во центрите за поддршка
Во двата центри за едукација и поддршка – „Дендо вас“ во
Ѓорче Петров и „Надеж“ во Шуто Оризари продолжија
активностите со децата од предучилишна возраст и од
основно образование, како и со нивните семејства. Ви
споделуваме мал дел од активностите:
По повод прославата на празникот „Ерделези“ децата од
Ц.С.И. Надеж, заедно со родителите и едукаторите
изработија цветови и разни украсни декорации коишто ја
носат пораката за почетокот на пролетта и славењето на
овој голем празник за Ромите. Во дворот на Ц.С.И. Надеж
беше организиран мал пикник, што и традиционално се
практикува на четвртиот ден од празникот.

Во центарот „Дендо вас“ се одржа работилница за
здрава храна на која присуствуваа родители и деца.
Освен тоа, двата центри организираат информативни
средби и работилници на тема ,, Како да се пополнат
постоечките форми (формулари) за решавање на
одредени права во врска со државјанството,
домување, вработување, здравство, образование и
социјална заштита. Целта на работилниците беше да
се информираат и едуцираат жените Ромки како да ги
пополнуваат постоечките формулари.

За повеќе информации за Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај
Ромите преку образование“ обратете со до Елена Мишиќ, менаџер на проектот, преку е-пошта на:
elena@stepbystep.org.mk или посетете ја интернет страницата на Делегацијата на Европската Унија
во Р. Македонија или на Фондацијата „Чекор по чекор“
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Во март 2017 година, Leadership for Learning: The Cambridge Network ја издаде книгата насловена
„Наставниците како предводници на промена: интегративен пристап кон наставничкото лидерство“
уредена од д-р Дејвид Фрост, еден од основоположниците на методологијата за наставничко лидерство
која е основа на работната структура на заедниците за учење на наставници.
Книгата се состои од три дела:
Ÿ приказни за развојни активности од практичари;
Ÿ форми на поддршка и имплементација на наставничкото лидерство во училиштата; и
Ÿ препораки извлечени од политиките и истражувањата.

Во оваа книга е вклучен и напис од Мајда Јошевска и
Сузана Киранџиска од Фондацијата „Чекор по чекор“
насловен „Подемот на наставничкото лидерство во
Македонија“ и во него е објаснет начинот на водење и
имплементирање на методологијата во училиштата
во Македонија од почетокот на нејзиното воведување
в о 2 0 0 9 г о д и н а . П о с е б е н о с вр т с е д а ва и н а
потенцијалот кој го има оваа форма на професионален
развој и тоа:
Ÿ да ја зајакне професионалната етика и

културата на професионално учење во
училиштата;
Ÿ да обезбеди простор во кој наученото од

обуките и семинарите ќе може да се апсорбира,
модифицира и втемели во специфи чн и
училишни контексти; и
Ÿ да го зголеми чувството на авторство врз

промените и професионалната самодоверба
кај наставниците.

Книгата е достапна на www.amazon.co.uk и www.amazon.com на англиски јазик под наслов
EMPOWERING TEACHERS AS AGENTS OF CHANGE: A NONPOSITIONAL APPROACH TO TEACHER LEADERSHIP

Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“
бул. Партизански одреди бр.72а, 1000 Скопје
тел: + 389 2 30 77 900 и +389 72 307 327
www.stepbystep.org.mk
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