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Еднодневната обука „Диференцирано учење и следење на 
успехот на учениците со попреченост според ИОП“ се спроведе 
во месец јуни од страна на обучувачката Емилија Мијалова. Оваа 
обука беше наменета за претставници на училишните инклузивни 
тимови од нашите шест партнер општини. Секој инклузивен тим 
вклучуваше членови од основните и средните училишта, но и 
претставници од невладините организации и општините. Обуките 
беа реализирани според следниов распоред:
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Обука „Диференцирано учење и следење на успехот 
на учениците со попреченост  според ИОП“

Датум на одржување Општина Присутниучесници од:

17.06.2019 Куманово

ОУ „Браќа Миладиновци” 
ОУ „Христија Карпош”                          
ОУ „Кочо Рацин”                      
ОУ „Бајрам Шабани”
СОУ „Перо Наков“
ССОУ „Киро Бурназ“
НВО Инклузива
НВО Порака Наша

18.06.2019

Тетово

20.06.2019

Велес21.06.2019

Карпош

26.06.2019

Гостивар

27.06.2019

Струмица

ОУ „Исмаил Ќемали

ОУ „Јан Амос Коменски”  
ОУ „Димо Хаџи Димов”

ОУ „Блаже Конески”              
ПОУ „Маца Овчарова”
СОУ „Гимназија Кочо Рацин“
ОПШТИНА Велес

ОУ „Сандо Масев”             
ОУ „Гоце Делчев”

ОУ „Лирија”                              
ОУ „Андреја Савевски Ќиќиш”
ОССУ „Ѓоце Стојчески“

Проектот е финансиран од Европската Унија

ПРОЕКТ НА ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА ВО ЗАЕДНИЦИТЕ
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ЗДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ 
И МЛАДИНЦИ СО ХЕНДИКЕП

https://www.savethechildren.net/
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Оваа обука беше трета по ред од серијалот обуки за членовите на училишните 
инклузивни тимови, а акцентот беше ставен на диференцираното учење кое се 
разгледуваше во рамките на три целини: диференцијација на учењето и 
поучувањето, улогата на инклузивниот тим во поддршка на учениците со 
попреченост и нивните семејства, и следење и оценување на учениците со 
потешкотии и попреченост според ИОП. За време на сесиите се дискутираше за 
концептот на диференцирана настава и што се' може да се диференцира, како да 
се одреди тежинското ниво на наставната содржина и цели, како да се обезбеди 
различност/диференцијација во инклузивна средина за учење и преку кои се' 
начини може да се следи, утврди и евалуира она што учениците со потешкотии и 
попреченост го совладале и научиле. Се направи јасна разграниченост помеѓу 
она што значи диференцијација и индивидуализација на настава. 

Прашањата и дилемите што најчесто се повторуваа и кои предизвикаа најголемо 
внимание беа поврзани со неколку сегменти: архитектонски бариери и немање 
соодветни просторни услови; непостоење комплетиран стручен тим (отсуство на  
специјален едукатор); недостаток на соодветни дидактички средства и асистивна 
технологија; потреба од континуирана обука за инклузивна настава на сите 
наставници од одделенска и предметна настава (или дисеминација на знаењата 
до сите колеги и членови на стручната служба); потреба да се започне со 
инклузијата од предучилишните установи и да продолжи низ целиот образовен 
процес; потреба од предавање на ученичкото портфолио при премин од една во 
друга воспитно - образовна институција, и сл.

Проектот е финансиран од Европската Унија
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Проектот е финансиран од Европската Унија

Како дел од проектот во текот на април беше реализирана обука за „Социјална правда и 
почитување на разликите“. Се одржаа шест дводневни обуки (вкупно 12 дена обука) за 
претставниците од ученичките тела во проектните средни училишта во 6те општини. Обуките во 
Скопје, Велес, Струмица и Куманово ги реализираше Прим. д-р Мери Бошковска, детски психијатар 
и тренер за Социјална правда, а обуките во Тетово и Гостивар ги реализираше проф. д-р Лулзим 
Адеми, универзитетски професор и тренер за Социјална правда.

На оваа обука учесниците учеа како да ги почитуваат различностите меѓу луѓето со акцент на инклузијата 
на лицата со попреченост, дискутираа за предрасуди и стереотипи, се запознаа со „ДИЕ модел“ 
(дескрипција, интерпретација и евалуација), разговараа за еднаквост и недискриминација, решавање 
конфликти и справување со негативни емоции и сл. Учесниците го изразија своето задоволство од обуката 
и можноста да се запознаат со проблемите со кои се соочуваат лицата со попреченост и други ранливи 
групи, но и со сопствените стереотипи и предрасуди. 

                           

Со оваа обука училиштата го завршија циклусот на обуки предвидени за претставниците од ученичките 
тела во проектните средни стручни училишта.

БР. 22            ДЕКЕМВРИ 2018 - ФЕВРУАРИ 2019

www.stepbystep.org.mk

Датум на одржување Општина Училиште

3 и 10.04.2019 Скопје-Карпош СУГС „Георги Димитров“

2 и 12.04.2019 Куманово
СОУ „Перо Наков“
ССОУ „Киро Бурназ“

15 и 19.04.2019 Гостивар

8 и 12.04.2019

Струмица

СОТУ „Гостивар“

СОТУ „Ѓоце Стојчески“

23 и 24.04.201

Тетово

ССОУ „Кочо Рацин“18 и 19.04.2019 Велес

СОУ „Јане Сандански“

Обука „Социјална правда и почитување на разликите“
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Циклус обуки за млади и невработени лица со попреченост

Како да се оспособат лицата со попреченост кои се во образовниот процес, но и надвор од него, со 
вештини за вработливост (барање работа, претставување пред потенцијални работодавачи, деловна 
етика, познавање на законските олеснувања, активните мерки за вработување на лица со попреченост и 
сл.) беше главната цел на обуката за подобрување на т.н. меки вештини на млади и невработени лица со 
попреченост, која се реализираше во периодот од март до јуни, во нашите партнер општини: Струмица, 
Куманово и Велес. Во табелата подолу може да се види распоредот на обуките по општини:

Проектот е финансиран од Европската Унија

www.stepbystep.org.mk

Датум на одржување Општина Број на учесници

13.04.2019-17.04.2019 Струмица 3

18.04.2019- 24.04.2019 Куманово 10

24.06.2019-28.06.2019 Велес 8

Обуката повторно ја реализираше обучувачот Адем Идризи, според модулите за лидерство, законска 
регулатива за лицата со попреченост, подготовка на CV и мотивациско писмо, однесување на работно 
место, тимска работа, управување со финансии и деловна комуникација. Обуката беше спроведена во 
пет последователни дена.

5/15

БР. 23                        МАРТ - ЈУНИ 2019ЗДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ 
И МЛАДИНЦИ СО ХЕНДИКЕП

http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/NEPC_Hand_Book_ALB.pdf
https://www.savethechildren.net/


Гостивар

Тетово ССОУ „Ѓоце Стојчески“

СОУ „Јане Сандански“

Ликовен

Електро

Машински

Клуб по архитектура - рачни изработки

Средби на ученичките инклузивни клубови

Во изминатиов период, ученичките инклузивни клубови во рамките на средните училишта од нашите 
партнер општини, како и посебното основно училиште од Велес, ги интензивираа своите активности. 
Овие клубови работат на поголемо вклучување на младите со попреченост и подобрување на 
пристапот за овие лица, со што го промовираат концептот на инклузивни партнерства и градење на 
отворена и одговорна средина која овозможува секоја индивидуа во целост да го исполни својот 
потенцијал. Од сите тие активности треба да произлезат изработки и креации направени од  
младите талентирани творци кои се членови на некој од подолу прикажаните ученички клубови.

Проектот е финансиран од Европската Унија

www.stepbystep.org.mk

Општина Ученички клуб

Скопје-Карпош СУГС „Георги Димитров“

Куманово

Струмица СОТУ „Гостивар“

ССОУ „Киро Бурназ“

Велес

Училиште

ПОУ „Маца Овчарова”

СОУ „Кочо Рацин”

Креативен/уметнички

Клуб на информатичари и графички дизајнери

Клуб на млади актери и творци на мајчин јазик

Хортикултурен

Еколошки

Хортикултурен

Фризерски

Хортикултурен

Спортски

Еколошки

Клуб за дизајн на облека

Спортски

СОУ „Перо Наков“
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Проектот е финансиран од Европската Унија
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На средбите беа разменети информации во врска со тековниот прогрес и работењето на 
клубовите, активноста на учениците и нивото на вклученост на ученици со попреченост. Освен 
учениците и одговорните наставници, на координативните состаноци речиси без исклучок 
присуствуваа и директорите и дефектолозите, а понекогаш 
и педагозите и психолозите. На наше големо задоволство, 
се уверивме дека во клубовите свое место и улога добиле 
и учениците со попреченост. Дискусијата во најголема 
мера се однесуваше на потенцијалните проекти, финални 
производи, креации и изработки. Замислените проекти, кои 
во моментов се во фаза на концепт идеи исто така, се 
прилично разнообразни: организирање модна ревија на 
фустани и фризури, одржување спортски турнири и 
натпревари, хортикултурно уредување на училишните 
дворови, креирање на календар со силни еко-пораки, 
конструирање на прототип на автомобил на соларен погон, 
развивање на видео игра прилагодена за ученици со 
попреченост, драматизација на текст подготвен од ученици 
во врска со инклузија и во чија реализација свои улоги ќе добијат деца со попреченост, итн. 
На сите училишта, односно ученички клубови им беа доставени материјали за работа, така 
што на вредните раце на младите творци им останува само да ги спроведат во дело своите 
креативни идеи и на најдобар можен начин да го претстават своето училиште.
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Средби на ученичките инклузивни клубови

Проектот е финансиран од Европската Унија

www.stepbystep.org.mk

Како дел од проектот се предвидува доделување на 7 мали гранта во 6те проектни општини. 
Грантовите се доделуваат на партнерството меѓу невладините организации и проектните 
општини, а со грантовите се поддржува имплементирање на локални инклузивни 
активности. Во овој период проектниот тим заедно со локалните тимови (НВО и општина) 
работеа на развивање на идеи кои најмногу ќе одговорат на локалните потреби за инклузија. 

Следните проекти беа одбрани за финансирање:

1.  ГОСТИВАР - Адаптација на еден училишен тоалет во тоалет кој ќе може да се користи од 
ученици во количка. Активноста ќе се реализира во партнерското средно училиште 

2.  ТЕТОВО - Поддршка за реализирање на спортски активности за учениците со попреченост 
и активности за подигнување на јавната свест за важноста од инклузија на лицата со 
попреченост. 

3.  ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ - Воспоставување и опремување на сензорна соба во О.У.„Вера 
Циривири- Трена“ и обука за наставниците и специјалните едукатори во општината. 

4.  КУМАНОВО - Двата гранта кои се доделуваат на двата тима во Општина Куманово работат 
на реализирање на заедничка активност за изградба на детско игралиште со справи кои 
може да ги користат и деца со и деца без попреченост. 

5.  ВЕЛЕС: набавка на образовни и дидактички материјали за успешно реализирање на 
инклузивното образование во општинските основни училишта и детска градинка, како и 
обука за наставниците и стручната служба. 

6.  СТРУМИЦА: набавка на материјали за работа со ученици со попреченост во проектните 
основни и средни училишта во општината проследено со обука наменета за наставниците 
со цел непречено и правилно користење на набавените материјали во наставата.  

Реализирањето на локалните инклузивни активности се планира за периодот јуни-ноември и со таа цел за 
резултатите од овие активности ќе ве информираме во следните броеви на нашиот билтен.
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Фондацијата Чекор по чекор со поддршка на “Save The Children International” – 
Косово и Шведската Интернационална Агенција за развој го реализира 
регионалниот проект „И јас имам глас“.

Целта на Проектот е мобилизирање на граѓанското општество и развивање на 
свеста на родителите и наставниците, и охрабрување на децата да преземат 
одговорност и активно и информирано да се залагаат за реализација на своите 
права и да учествуваат во процесите на донесување одлуки кои ги засегаат на 
училишно и локално ниво.

Преку учество во обуки и уметнички, литературно-новинарски и драмски секции, 
учениците учествуваат во донесување одлуки на училишно ниво и промовираат 
проактивно почитување на детските права и на детските ставови и мислења 
околу прашања кои ги засегаат нив и нивните врсници. Проектот се реализира 
во 4 основни училишта: „Братство“ – Карпош, „Дане Крапчев“ – Гази Баба, 
„Кирил и Методиј“ – Тетово и „Христијан Тодоровски Карпош“ – с. Драгоманце.

Во секое од проектните училишта е оформен Клуб за промоција на детските права. 
Со цел градење на знаења, способности и вештини на учениците кои членуваат во 
овие клубови а кои имаат желба да го унапредуваат почитувањето на детските права 
во училиштата и локалните заедници, се организираше циклус обуки наменети за:

-    запознавање со детските права во училиште и локална заедница, особено оние 
поврзани со квалитетно образование, заштита од насилство, вклучувајќи и 
врсничко и сајбер насилство, правата на лицата со попреченост, итн. 

-   запознавање со и оспособување за партиципативен демократски активизам и 
застапување за правата на децата во училиштето и локалната заедница

-   утврдување на аспекти на квалитетно училиште и дефинирање на модел на 
Училиште кое промовира детски права

Проект 

www.stepbystep.org.mk

Во периодот меѓу март и јуни 2019 г., се реализираа повеќе активности, меѓу кои:

1. Воспоставување структури и механизми за унапредување на детските 
   права и почитување на гласот на децата во училиштата и заедницата
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www.stepbystep.org.mk

2. Развивање вештини кај ученици на возраст 12-15 г 
    за креативно искажување мислења и ставови

Во сите училишта се одржаа работилници на кои учесниците, со помош на експерти, 
изведоа драмски активности на теми од детскиот живот кои сами ги обраа, вклучувајќи 
Нарушување на правото на приватност, Безбедност во сообраќајот и безбеден пристап 
до училиштето, Право на квалитетни наставници, Право на глас и почитување, и Право 
на рекреација и слободно време. Учениците сами ги поделија улогите и ги планираа и 
изведоа кусите театарски претстави. 

Овие претстави претставуваат вентил за чувства, размисли и желби кои инаку 
учениците не се чувствуваат сигурни да ги изразат. Тие се одвиваат во безбедна 
средина, каде се разгледуваат причините и последиците на детските постапки без 
опасностите од последици кои е присутни во реалниот живот. 

Подигање на свеста за почитување на детските права преку драмски активности
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На овие секции, кои исто така се одржуваат еднаш месечно, учесниците вежбаат 
креативно изразување на своите мисли, идеи и преставување на проблемите со кои се 
соочуваат. Како новина во овој проект, учениците учеа основни начела и техники за 
истражувачко новинарство. Децата учеа за различни медиуми, новинарска опрема и 
постапки, начини на поставување прашања, водење дискусија и спроведување на интервју, и 
преку играње улоги ги развиваа своите јазички и новинарски вештини. Овие секции им 
овозможија искажување и одбрана на сопствените мислења и ставови, но и критичко 
преиспитување, разгледување и прифаќање на туѓите, како основа за дијалог, дебата и 
консензус. Децата исто така вежбаа пишување на написи.

www.stepbystep.org.mk

АРТи визам

За време на ликовните секции кои се одржуваат еднаш месечно, учесниците 
дискутираат за определени прашања од ученичкиот и секојдневниот живот и своите 
мислења ставови, проблеми и успеси ги прикажуваат преку ликовни изработки. Воедно, 
се разгледуваат можностите изработките да се искористат за промоција на детските 
права и за подигање на свеста за проблемите со кои учениците секојдневно се 
соочуваат а за чие решавање е потребно посериозно ангажирање на возрасните во 
училиштето, домот и локалната заедница. 
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Обуките за врсничко насилство ќе продолжат и во идниот период.

3. Развивање  и спроведување на политики и практики 
    за справување со врсничко насилство

www.stepbystep.org.mk

Во мај и јуни се одржаа четири работилници во 
проектните училишта на кои претставници од ученичката 
заедница, родителскиот совет, наставниците и стручните 
служби се запознаа со основните концепти и аспекти на 
комплексното прашање на врсничкото насилство. 
Работилниците, кои ги водеше Прим Др. Мери Бошковска, 
ги отворија прашањата: Што претставува насилство?, 
Што е насилство меѓу децата?, Видови насилство, Што е 
злоставување?, Семејно окружување, Фактори во 
училиштето, Фактори во локалната заедница, Како да 
препознаеме насилство, Што можеме да направиме и 
како да им помогнеме на децата. Работилниците 
поттикнаа голем интерес, а учесниците поставија 
повеќе прашања поврзани со темата. 

12/15

БР. 23                        МАРТ - ЈУНИ 2019

http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/NEPC_Hand_Book_ALB.pdf
http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/NEPC_Hand_Book_ALB.pdf


BRAVEdu Фондацијата за образовни и културни иницијативи 

„Чекор по чекор“ е дел од проектот BRAVEdu - улогата на 

образованието во рушење на табуата за сиромаштија, кој го 

реализира Мрежата на центрите за образовни политики од 

Загреб, NEPC (Network for education policy centers) заедно 

со Форумот за слобода во образованието од Хрватска, ( 

Forum for freedom in Education) Институтот за образовни 

истражувања од Словенија (Educational Research Institute) 

и Praxis од Естонија. Главната цел на Проектот BRAVEdu е 

да се зајакне капацитетот на училиштата за поддршка на 

учениците од семејства со низок социоекономски статус, 

во учењето и во активното учество во училишниот живот и 

постигнувањето подобри резултати од учењето.

www.stepbystep.org.mk

Во овој период како дел од проектот се реализираа следните активности:

Ÿ Прирачникот “Креативни идеи за ублажување на последиците од 
сиромаштијата“ е веќе достапен на  и  јазик на веб македонски албански
страната на Фондацијата „Чекор по чекор“.

Ÿ Реализација на две тркалезни маси со претставници од општините и 
основните училишта со цел да ги запознаеме учесниците со 
постигнувањата на проектот и можностите за имплементирање на 
проектните успешни практики во останатите училишта.
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Во изминатиот период се започна со реализација на 

проектот „Образование на помалубројните етнички 

заедници“. Овој проект е четиригодишен проект на 

Фондацијата Отворено Општество- Македонија (ФООМ) 

кој ФООМ ќе го спроведува во партнерство со Управата за развој на 

образованието на јазиците на помалубројните етнички заедници при МОН 

(Управата) и Бирото за развој на образованието (БРО). Фондацијата за 

образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор” - Македонија е стратешки 

партнер на Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ) во 

спроведувањето на овој проект.

Проектот поаѓа од заложбите за активно граѓанство и социјална кохезија како 

предуслови за градење демократско општество и се потпира на убедувањето 

дека инвестирањето во квалитетно образование за сите е најефикасен начин 

да се стигне до таму. Проектот се заложува образованието да биде клучен 

промотор на социјалната кохезија, а училиштата како природни средини во 

која етничките, културните и јазичните различности се разбираат, 

промовираат и вреднуваат како предност, места  каде  сите ученици треба да 

се чувствуваат добредојдени и да имаат можност да ги постигнат своите 

максимум потенцијали за учество, учење и напредување.

www.stepbystep.org.mk

ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ПОМАЛУБРОЈНИТЕ 

ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ

Проектот се реализира во следните 10 проектни училишта:

Ÿ Браќа Рамиз и Хамид, Шуто Оризари 

Ÿ Мустафа Кемал Ататурк, Д. Количани

Ÿ Браќа Рибар, Табановце 

Ÿ Рајко Жинзифов, Д. Оризари, Велес 

Ÿ Страшо Пинџур, Карбинци 

Ÿ Кирил и Методиј, Кучевиште 

Ÿ Светозар Марковиќ, Старо Нагоричане 

Ÿ Гоце Делчев, Василево 

Ÿ Неџати Зекирија, Коџаџик 

Ÿ Дитуриа, Сарај 
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Како дел од проектните активности во периодот од 24 до 27 јуни се реализираа 
следните обуки:

Ÿ Обука „Квалитетна педагошка пракса во 21 век“ наменета за одделенски 
наставници од 10те проектни училишта.

Ÿ Обука „Со читање и пишување до критичко мислење“ наменета за 
предметните наставници од 10те проектни училишта.
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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
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