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Добредојдовте во уште едно издание од нашиот е-билтен!
Проектот е финансиран од Европската Унија

C O M M U N I T Y- L E D I N C L U S I V E PA R T N E R S H I P S P R O J E C T

ПРОЕКТ НА ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА ВО ЗАЕДНИЦИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ НА
ПОМАЛУБРОЈНИТЕ
ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ

Проект

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

Проектот е финансиран од Европската Унија

ПРОЕКТ НА ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА ВО ЗАЕДНИЦИТЕ

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ КАКО ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ

Средби на ученичките инклузивни клубови

Во периодот јули-ноември 2019 година ученичките клубови од
проектните училишта беа особено активни и учениците со нетрпение ја
очекуваа промоцијата на нивните изработки и активности планирана
за 10ти декември 2019 година. Фондацијата „Чекор по чекор“ оствари
средби со сите клубови и разговараше со членовите на клубовите како
да ја подобрат својата видливост, како да бидат оригинални, како да
подготват најдобра промоција на сопственото училиште и ученичкиот
клуб, а најмногу од сé, како да се стави акцент на инклузијата и
подигнувањето на свеста за истата. Она што особено радува е фактот
дека рамноправна улога во сите ученички клубови имаа учениците со
попреченост, кои на свој начин придонесоа за што поуспешна
реализација на сите креации, изработки и финални продукти.
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Проектот е финансиран од Европската Унија

Циклус обуки за млади и невработени лица со попреченост
Од 30 септември до 4 октомври во Скопје обучувачот Адем
Идризи одржа петдневна обука за млади и ученици со
попреченост. Ова беше последната предвидена обука во
циклусот обуки за меки вештини, чија главна цел беше
зголемување на вештините за вработување на лицата со
попреченост. Модулите кои беа претставени на оваа обука ги
опфаќаа следните теми: лидерство и законска регулатива,
вештини за барање работа, решавање проблеми, деловна
комуникација, однесување на работно место, тимска работа и
управување со финансии. Учесниците на обуката го изразија
своето задоволство од истата и посочија дека обуката ќе им
помогне полесно да се вклучат на пазарот на труд.
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Регионални настани за споделување добри инклузивни практики
и презентација на моделот на инклузивна општина
Во месец ноември беа организирани пет регионални настани на кои беа споделени
позитивните искуства од проектните активности реализирани во нашите партнер општини.
На настанот беа пренесени искуствата стекнати низ процесот на градење на капацитетите
на локалните невладини организации и нивните инклузивни активности, спроведени во
соработка со локалните училишта и општинските власти. Настаните беа проследени од
претставници на централната и локалната власт, на основните и средните училишта, на
центрите за вработување и граѓанските организации. На регионалните средби беше
претставен Моделот на инклузивна општина, што може да го погледнете на следниот линк:
http://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/model_na_inkluzivna_opshtina.pdf
Овие регионални настани беа искористени да се поттикне дискусија како да се подобри
соработката меѓу општините, училиштата, граѓанскиот сектор и другите засегнати страни
во врска со инклузија на лицата со попреченост, како да се зајакнат капацитетите на сите
чинители за заедничко планирање и спроведување на локални инклузивни активности, како
да се спроведат активности со кои се подобрува пристапот на лицата со попреченост до
определени услуги и како да се поттикнат други локални и владини институции да се
вклучат во развивање локални инклузивни акциски планови, со цел да се овозможи
холистички пристап во решавање на прашањето со инклузијата и да се овозможи вистинско
заживување на Моделот на инклузивна општина.

Покрај регионалните настани, се одржа и конструктивна консултација со работодавачи и други засегнати
страни на тема подобрување на вработливоста на лицата со попреченост. На средбата, на која учествуваа
претставници на стопанските комори, ЗАПОВИМ, Министерството за труд и социјална политика,
Делегацијата на Европската Унија, граѓанскиот сектор, високото образование и други експерти и
обучувачи, се презентираше Моделот на инклузивна општина и колаборативниот процес на негово
создавање, како и резултатите од проектните активности за едукација на млади со попреченост за
подготовка за вработување и за градење капацитети кај институциите за кариерно советување. Во
дискусијата која следуваше беа разгледани пречките и потешкотиите со кои се соочуваат лицата со
попреченост во нивните напори за инклузија на пазарот на труд.
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Грантови за НВО за спроведување инклузивни активности
во партнерство со општините и со училиштата
Дел од планираните проектни активности во Проектот „Инклузивни партнерства во заедниците“ беше и
доделувањето грантови за имплементирање на идеите развиени во партнерствата меѓу невладините
организации и проектните општини. Претставниците на општините и невладините организации заеднички
ги детектираа потребите за инклузија на ниво на нивните општини и направија план за реализација на
потребните активности. Фондацијата „Чекор по чекор“, со средствата обезбедени од Европската комисија,
додели седум грантови за следниве локални потреби за инклузија:

Општина Карпош: Целосно е опремена сензорна соба во ОУ „Вера Циривири- Трена“ и
планирани се обуки за наставниците и специјалните едукатори од општината за користење
на сензорната соба;
Општина Тетово: Реализирани се спортски активности за учениците со попреченост,
набавени се спортски реквизити, а во тек е и спроведувањето активности за подигнување на
јавната свест за важноста на инклузијата;
Општина Велес: Набавени се дидактички материјали за успешно реализирање на
инклузивното образование во општинските основни училишта и детската градинка „Димче
Мирчев“. Следат обуки за наставниците и стручните служби од општината;
Oпштина Гостивар: Направена е адаптација на училиштен тоалет во ОСТУ „Гостивар“, за
да биде пристапен за учениците со телесна попреченост и учениците со ограничена
мобилност;
Општина Куманово: Изградено е детско игралиште со наменски справи кои може да ги
користат деца со и деца без попреченост;
Општина Струмица: Набавени се образовни и дидактички материјали за успешно
реализирање на инклузивното образование во општинските основни и средни училишта, и
планирани се обуки за наставниците и стручните служби од општината.
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ОБРАЗОВАНИЕ НА
ПОМАЛУБРОЈНИТЕ
ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ

Проектот „Образование на помалите етнички
заедници“ е четиригодишен проект на Фондацијата
Отворено Општество - Македонија (ФООМ) кој e
спроведуван во партнерство со Фондацијата за

образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”Македонија. Целта на проектот е образованието да биде
клучен промотор на социјалната кохезија, а училиштата како
природнa средина 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.
Како дел од овој проект во изминатиот период се реализираа
следните активности:

Обука „Образование за социјална правда“
Оваа обука има за цел учесниците да стекнат знаења за значењето на
социјалната правда во образованието, да развијат критичка свест за важноста
од почитување на разликите и вештини за создавање позитивна училишна
клима во која секој ученик ќе го постигне својот потенцијал. Дополнително, оваа
обука им овозможува на учесниците да станат свесни за процесот на
настанување на стереотипите, но и начините за нивно надминување и да се
оспособат за разрешување конфликти и стекнување знаења за јазикот на
позитивна „акција“, како и развивање вештини за распознавање на
предрасудите. Оваа обука во месец август ја проследија вкупно 120 наставници
и претставници на стручните служби од 10те проектни училишта.
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Формирање професионални заедници за учење во
проектните училишта и реализирање менторски средби
Како дел од проектните активности во секое проектно училиште беа формирани заедници
за учење и беа назначени ментори кои им помагаа на наставниците да го дефинираат
својот проблем на истражување/својата развојна задача и ја фасилитираа дискусијата
меѓу колегите. Понатаму, секој наставник самостојно работеше на својата развојна
задача, а преку дискусиите пак, се отвораше можност побрзо да се согледаат проблемите
со кои се соочуваат наставниците и полесно да се решат многу прашања врзани со
секојдневната работа со учениците. Ваквата форма на професионален развој на
наставниците им овозможува тие самите да бидат носители на нивниот професионален
напредок и со тоа и да ја подобрат својата педагошка пракса. На овој начин исто така, се
создава култура на учење на ниво на цело училиште. Во текот на првата половина од оваа
училишна година беа реализирани 3 менторски посети на кои активно работеа 130
членови на заедниците за учење од 10те проектни училишта.

Посети со Библиотеката на тркала
Библиотеката на тркала претставува возило специјално пренаменето во патувачка
библиотека, кое е полно со сликовници, книги и едукативни материјали. Учениците од 10те
проектни училишта заедно со актерите Ава Хусеини, Благојчо Стојанов, Ѓорѓи Нешкоски и
Дени Стојанов читаа сликовници на турски, босански, српски и македонски јазик,
разговараа за темите и содржината на сликовниците и се забавуваа. Библиотеката на
тркала ја посетија и родителите и наставниот кадар кои со задоволство земаа учество во
активностите. За децата, овие настани се незаборавно искуство, тие откриваат еден нов
свет во којшто учењето е забавно. За голем дел од нив ова е и прв контакт со библиотека и
литература на нивниот мајчин јазик.
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Како дел од овој проект најавуваме 5 мрежни настани во
проектните училишта во текот на месец декември и многу други
интересни активности кои ги планираме за следната година.
Следете нé на Facebook
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Проект

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 за правата на децата, и охрабрување
на децата да преземат одговорност и активно 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 периодот меѓу јули и ноември 2019 г., се реализираа повеќе активности, меѓу кои:
1. Обука „Воспоставување стратегија на истражување“
Оваа обука е наменета за претставници на воспоставените клубови за детски права.
Целта на оваа обука е да се направи проценка на актуелната состојба на училиштето,
а истовремено и објаснување за првиот чекор во истражувачкиот процес: проценка
на потреби. Преку различни техники (интервју, анкета, фокус група) учесниците
добија теоретска и практична основа за истражувачкиот процес, и се запознаа со
разликата и резултатите од поставувањето отворени и затворени прашања .

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

Подигање на свеста за почитување на детските права преку драмски активности
Во сите училишта беа одржани работилници на кои учесниците, со помош на
фацилитатори изведоа драмски активности на теми од детскиот живот, кои сами ги
одбраа, како на пример: 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, ги испланираа и изведоа кусите театарски претстави.
Преку овие претстави учениците ги претставија своите размисли и желби кои инаку 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
последиците кои се присутни во реалниот живот.

А РТи в и з а м
За време на ликовните секции кои се одржуваат еднаш месечно, учесниците
дискутираат за определени прашања од ученичкиот и секојдневниот живот, и своите
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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Литературно-новинарска секција
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, за различни видови медиуми и новинарски постапки, начини на поставување
прашања, водење дискусија и спроведување интервју, и преку играње улоги ги развиваа
своите јазички и новинарски вештини. Овие секции им овозможија слободно искажување и
одбрана на сопствените мислења и ставови, но и критичко преиспитување, како основа за
дијалог, дебата и консензус. Децата исто така вежбаа пишување написи.

3. Обука „Препознавање врсничко насилство во училницата и
училиштето, справување со ученици жртви и ученици извршители“
Оваа обука беше наменета за наставниците и стручните служби од проектните училишта, каде
главна тема на дискусија беше состојбата со врсничкото насилство во училиштата и нивните
искуства. Учесниците ги изнесоа главните проблеми со кои се соочуваат , односно најчестите
облици на врсничко насилство во нивните училишта. Учесниците ја оценија обуката како
особено корисна, интересна и инспиративна (сите сесии беа оценети со највисока оценка) и
предложија во иднина да се оддржат повеќе вакви работилници и презентации каде би се
вклучиле и родителите кои би дале подршка на семејствата жртви на насилство.

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

www.stepbystep.org.mk
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