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ФОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ - МАКЕДОНИЈА

Почитувани соработници и пријатели,
Ви го претставуваме најновото издание на електронскиот билтен кој, во меѓувреме,
од билтен на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ прерасна во билтен
за Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ –
Македонија. Во иднина, покрај информации за Проектот на УСАИД „Со читање
до лидерство“ во рамки на билтенот ќе ве информираме и за активностите на
Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој и Проектот „Подобро
родителство за подобар успех на ромските деца“ во чијашто реализација е
вклучена нашата организација.
Во билтенот ќе можете да се информирате и за други активности во кои ќе биде
вклучена нашата фондација заедно со Интернационалната асоцијација „Чекор
по чекор“, а кои се однесуваат на подобрување на квалитетот во
предучилишното и во основното образование.

Читајте и споделувајте!

Поздрав од тимот на Фондацијата
„Чекор по чекор“ – Македонија
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Проект на УСАИД
„Со читање до лидерство“

Проект за професионален
и кариерен развој
на наставниците

Проект „Подобро родителство
за подобар успех на
ромските деца“

Одбележан Светскиот
ден на раскажувањето и
меѓународниот ден на
театарот за деца

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
НА КОМПОНЕНТАТА
НАСТАВНИЧКИ
КОМПЕТЕНЦИИ

Соработка со три локални
организации од Шуто
Оризари: „Дендо Вас“,
„Амбрела“ и „Надеж“

„Читањето и математиката се забавни“

СКЛУЧЕНА СОРАБОТКА СО
УНИВЕРЗИТЕТСКАТА
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ
БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ

Подготовка на
стандарди за
наставници и
компетенции за
стручни соработници
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Поттикнување на социоемоционалениот развој во
согласност со стандардите
за ран детски развој
РАБОТИЛНИЦА ЗА
ВОВЕД ВО РАБОТАТА
НА ПРОЕКТОТ
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Јазична и математичка писменост за интелектуален развој
Проектот
Проектотееимплементиран
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одФондацијата
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Македонија

Како што најавивме и во претходното издание на билтенот, Караванот на букви и броеви во
текот на месец март продолжи да ги посетува училиштата одбрани за втората фаза на
проектот. Овој пат, Караванот, заедно со познатите личности најпрво ги посети ОУ „Гоце
Делчев“ и ОУ „Блаже Конески“ од Прилеп.
„Денес си поминав преубаво! Најмногу ми се допадна кога ми ја дадоа сликовницата и
кога ми рекоа да читам. Сега дома ќе си ја читам сликовницата.“ – сподели со нас Тамара од
второ одделение од ОУ „Гоце Делчев“ – Прилеп. За време на настанот кој го водеа
актерите Јулијана Стефанова и Петар Горко, учениците од прво до трето одделение со
своето знаење и интерес покажаа дека во ова училиште навистина се работи на раната
писменост. Тоа го потврдија и некои од присутните родители кои истакнаа дека редовно
се вклучени во разни активности за подобрување на јазичната и математичката писменост
на нивните деца, а тие активности се организирани од самите наставници во училиштето.
Во текот на минатиот месец, Караванот ги посети
и училиштата „Манчу Матак“ од Кривогаштани,
„Св. Кирил и Методиј“ од с. Бучин, Крушево и
„Григор Прличев“ од Охрид каде учениците се
дружеа со актерите Јулка, Петар и Амернис. Во
училиштето „Св.Климент Охридски“ во село
Драслајца, пак, учениците од првите одделенија
учеа математика и читаа на македонски и
албански јазик со пејачката Венера Љумани и
ракометарот Наумче Мојсовски.

Караванот ќе продолжи да ги посетува училиштата
и во текот на април. На стр. 4 од овој билтен
можете да се информирате за планираните посети.
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Околу 200 ученици од пет основни училишта од Скопје се придружија
во одбележувањето на Светскиот ден на раскажувањето и
Меѓународниот ден на театарот за деца на настанот кој по тој повод
го организира Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ и
Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје. На 20-март,
Градската библиотека за миг изгледаше како театар за деца, во кој
актерите Соња Стамболџиоска и Мартин Јорданоски заедно со
учениците, нивните родители, баби, дедовци и наставници читаа и
раскажуваа приказни за змејови, ламји и чудовишта и легенди за
настанувањето на езерата и планините. На тој начин, и ние се
приклучивме кон глобалното прославување на денот на

„Читањето и математиката се забавни“

На 22-ри март, активноста „Читањето и
математиката се забавни“ уште еднаш беше
достапна за сите заинтересирани ученици и
нивните членови од семејството во детскиот
клуб во Skopje City Mall. Овој пат се дружевме
низ математика и читање со актерката Тања
Кочовска. Собирање, одземање, приказни за
другарството и планетите во вселената беа
активностите во кои уживаа присутните
дечиња и членовите од нивните семејства.

СКЛУЧЕНА СОРАБОТКА СО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ

Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ склучи соработка со Универзитетската клиника за
детски болести – Скопје. Посебните одделенија и детското катче на оваа клиника, Фондацијата ќе ги
опреми со сликовници и останати ресурси за учење, а ќе бидат организирани и активности за
заедничко читање. На овој начин сакаме барем малку да им го олесниме престојот на дечињата и да
придонесиме во подобрување на нивните јазични и математички вештини.
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Уш те две нов и сли ков ни ци дос тап ни
во наш ата ди гит ал на биб ли оте ка
Проектот на УСАИД „Со читање до
лидерство“ подготви уште две нови и
интересни сликовници за најмладите
ученици. „Вики и очилата“ и „Кога ќе
пораснеш“ можете бесплатно да ги читате
и симнете на македонски и албански јазик
од дигиталната библиотека на следниот
линк: http://stepbystep.org.mk/biblioteka

Во април нè очекува:
Придружите ни се на настаните
„Читањето и математиката се забавни“
со нашите омилени познати личности:

Сесија заедничко читање со познати личности на
8 април, 10: 00 ч.

ОУ „Фаик Коница“ – с. Слупчане, Липково
со Амернис Нокшиќи

8 април, 12:30 ч

ОУ „Кирил и Методиј“ – Свети Николе
со Амернис Нокшиќи и Гораст Цветковски

9 април, 10:30 ч.

ОУ „Никола Петров Русински“ – с.Русиново, Берово
со Амернис Нокшиќи и Гораст Цветковски

9 април, 12:30 ч.

ОУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево,
со Амернис Нокшиќи и Гораст Цветковски

11 април, 15:00 ч.

ОУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово
со Кристина Арнаудова и Наумче Мојсовски

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.
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Проект за професионален и кариерен развој на наставниците
Фондацијата „Чекор по чекор'' - Македонија е партнер на Македонскиот центар за граѓанско
образование во спроведување на Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на
наставниците. Нашата фондација е вклучена во реализација на компонентата „Наставнички
компетенции“. Во рамки на оваа компонента се развиваат компетенции и стандарди за
наставници и стручни соработници, процедури и инструменти за напредување во кариера,
менторска програма, насоки за внатрешна евалуација. При изработката на сите документи
проектот настојува да ги вклучи сите чинители, преку организирање тркалезни маси,
информирање на училиштата и барање повратна информација, работни состаноци и слично.
Во текот на месец март, тимот на проектот заедно
со експертската група за стандарди за
наставници ги разгледа коментарите пристигнати
од претходно објавената јавна дебата
( h t t p : / / w w w. s t e p b y s t e p . o r g . m k / n o v o s t i - i nastani/item/457-povik-za-pridones-kon-nacrtstandardite-za-nastavnik-mentor-i-nastavniksovetnik) и го финализираше документот. Исто
така, проектниот тим и членовите на работната
група за компетенции и стандарди за стручни
соработници продолжија да работат на
документот за компетенции за стручни
соработници, а следниот месец работната група
ќе започне со подготовка на стандарди за стручен
соработник ментор и стручен соработник
советник. Во текот на месец април, исто така, ќе
започнат со работа и две други работни групи работна група за подготовка на инструменти и
процедури за напредување во кариерата и работна
група за подготовка на менторска програма.
За повеќе информации за компонентата
„Наставнички компетенции“ обратете со до
коодринаторот Ана Стојанов преку е-пошта на:
ane@stepbystep.org.mk
или моб: 072/ 307-327.
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OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
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Roma Parenting Support Projects

Проект
„Подобро
родителство
за подобар
успех на
ромските
деца“

Од септември 2013 год., Фондацијата за образовни и културни
иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија започна со спроведување
на Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските
деца“, финансиран од Програмата за ран детски развој на Институтот
Отворено општество. Овој проект има за цел да ги развива и зајакнува
јазичните компетенции и самодоверба на 120 деца Роми на возраст од
3 до 4 години преку неформална едукативна и развојна стимулација.
Активностите се спроведуваат во соработка со три локални организации
од Шуто Оризари: „Дендо Вас“, „Амбрела“ и „Надеж“. Овие организации
се одговорни за формирање на центри за поддршка на деца и родители
во кои децата можат да поминуваат по неколку часа во денот и да
учествуваат во активности кои ги стимулираат нивните моторни,
когнитивни вештини и да се поттикне нивниот социо-емоционален
развој во согласност со стандардите за ран детски развој. Овие центри,
исто така, ќе работат со родителите со цел да ги информираат за
настани во кои можат да се вклучат нивните деца, но исто така да им
помогнат во учење за важноста на раниот детски развој и подобрување
на сопствените родителски вештини кои им се неопходни за помош во
развојот и понатамошното образование на нивните деца – директни
корисници во проектот, но и на нивните други помали или повозрасни
деца. Оваа поддршка вклучува информативни средби со родителите,
но и активности за зближување меѓу родителите и децата.
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Во периодот кој следи (мај 2014) ќе се одржат обуки и ќе се подготвуваат материјали за ран детски развој според
потребите на професионалците кои работа со деца Роми, како и работилници за родителите кои ќе бидат
спроведени од страна на експерти од Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор''.
За повеќе информации за Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските вдеца“
обратете со до Елена Мишиќ, координатор на проектот, преку е-пошта на: elena@stepbystep.org.mk
или Мајда Јошевска, координатор за образование, преку е-пошта на: majda@stepbystep.org.mk

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