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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Јазична и математичка писменост за интелектуален развој
Проектот е имплементиран од Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија

Драги читатели,
Изминатиот период беше исполнет со активности за
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“. Во ова
второ издание на нашиот e-билтен прочитајте што се
случуваше во периодот кој помина, но и за настаните
кои ги планираме за последниот месец од оваа
календарска година.
Уживајте во читањето и споделете ги содржините со
вашите соработници!
Ве поздравува тимот на проектот

Развивање на инструментите за процена на јазична и математичка писменост ЕГРА и ЕГМА
Во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство'' за прв пат во државата ќе се спроведат алатките за процена на
јазична и математичка писменост ЕГРА и ЕГМА со ученици од почетните одделенија од основното образование. ЕГРА и
ЕГМА се алатки со кои се врши процена на индивидуалниот напредок кај ученикот по читање и математика. Овие алатки се
развиени од страна на УСАИД, а до сега се спроведени во повеќе земји низ светот. За нивно спроведување, потребно е тие
претходно да се прилагодат на локалниот контекст, наставна програма и јазик. Во нашата земја ќе се спроведуваат на
македонски и албански јазик и тоа со помош на таблет компјутери. Во текот на месец ноември, меѓународни консултанти
од областа на јазичната и математичката писменост ги претставија принципите на ЕГРА и ЕГМА и работеа со
претставници од две експертски групи за прилагодување на алатките на македонски и албански јазик. Работните групи за
ЕГРА и ЕГМА беа составени од претставници од Бирото за развој на образованието, Државниот испитен центар,
Педагошкиот факултет – Скопје, Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет – Скопје, одбрани наставници,
педагози и психолози. Како резултат од нивната работа, алатките ЕГРА и ЕГМА се подготвени на македонски и албански
јазик, заедно со прирачници за нивно спроведување.

Воведна обука за алатките ЕГРА и ЕГМА
со меѓународниот консултант Хелен Абаџи

Работна група за подготовка на ЕГРА
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Работна група за подготовка на ЕГМА
со меѓународниот консултант Јозе Ноијонс
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Обука за спроведување на ЕГРА и ЕГМА во пилот училиштата
Откако работните групи ги изработија алатките ЕГРА и ЕГМА на македонски и албански јазик, беше одржана обука за
тестатори и набљудувачи кои ќе бидат одговорни за администрација на алатките низ училиштата одбрани за учество во
пилот фазата на проектот. Обуката се одржа од 25-ти до 29-ти ноември во Охрид и на неа беа присутни педагози и
психолози од одбраните основни училишта, одделенски наставници, претставници од работните групи, Бирото за развој
на образованието, Државниот испитен центар и Државниот просветен инспекторат. Учесниците на оваа обука се стекнаа
со практични знаења како да ги користат ЕГРА и ЕГМА на таблет компјутери и истите ќе ги спроведат во училиштата од
пилот фазата во текот на декември.

Обука за администрација на ЕГРА и ЕГМА
со меѓународниот консултант Јехона Џафери
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културата и спортот во текот на ноември посетија 11 училишта и
учествуваа во заеднички сесии читање и математика со најмладите
ученици, нивните родители, претставници од општините и од целата локална
заедница. Некои од познатите личности со кои оствари соработка нашиот
проект се актерите Амернис Нокшиќи, Сашко Коцев, Гораст Цветковски, Јулијана
Стефанова, Петар Горко, ракометарот Наумче Мојсоски, пејачите Тони Зен и
Венера Љумани. Нашиот „Читачки караван” продолжува и во декември.
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Потпишани Меморандуми за соработка со училиштата
Во текот на месец ноември,
тимот на проектот ги посети
училиштата одбрани за учество
во пилот фазата и потпиша
меморандуми за соработка.
Потпишување на меморандум за соработка во ОУ „Н.Н. – Борче'' – Скопје

Планирани активности:
Сесија заедничко читање со познати личности во:
11 декември

ОУ „Стив Наумов„ и ОУ „Наум Наумовски-Борче'', Скопје

13 декември

ОУ „Христијан Тодоровски Карпош'' – Драгоманце, Старо Нагоричане

17 декември

ОУ „Лирија'' – Горно Јаболчиште, Чашка

19 декември

ОУ „Наим Фрашери'' – Јагол Доленци, Кичево

24 декември

ОУ „Гоце Делчев'' – Конче

25 декември

ОУ „Кирил и Методиј'' – Кочани и ОУ „Славчо Стојменски'' – Виница

27 декември

ОУ „Блаже Конески'' – Велес

Добредојдени сте да ни се придружите на овие настани, каде заедно ќе
читаме и ќе се забавуваме со познатите личности и најмладите ученици!
Во текот на декември ќе се спроведат и пилот тестирањата со ЕГРА и ЕГМА
во 21 училиште од пилот фазата на проектот.

НОВИ СЛИКОВНИЦИ
Тимот на Проектот
„Со читање до лидерство“
подготвува нови сликовници
за најмладите ученици.
Очекувајте повеќе детали наскоро!

За сите дополнителни информации можете да контактирате со
Ана Димовска, од Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство'',
преку е-пошта на:
ana@stepbystep.org.mk или моб: 072/ 307-321
Фондација за образовни и културни иницијативи
„Чекор по чекор“ – Македонија
бул. Партизански одреди бр.72а
1000 Скопје, Македонија
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