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Промовисање квалитета и 
подршке професоналном 
развоју

Настављајући да се залаже за квалитетно образовање, 
Фондација „Отворено друштво” – Македонија у сарадњи 
са Фондацијом за образовне и културне иницијативе 
„Корак по корак” промовише стандарде Интернационал-
не асоцијације „Корак по корак” Компетентни наставни-
ци XXI века: Дефиниција квалитетне педагошке праксе. 
Овај је документ настао подршком фондација „Отворено 
друштво” и представља основу принципа квалитетне пе-
дагогије, те може да се користи и као водич за обуку вас-
питно-образовног кадра.

Седам доленаведених области су важни принципи за које 
треба да се залажу они који стварају образовну политику 
с циљем да се деци и њиховим породицама обезбеди ква-
литетно образовање.

• Интеракција између наставника и ученика;
• Учешће породице и заједнице у образовном процесу;
• Инклузија, поштовање различитости и вредности де-

мократије;
• Процена и планирање;
• Коришћење стратегија и техника подучавања; 
• Стварање средине за учење;
• Професионални развој 



     

1. Интеракција између 
наставника и ученика



Интеракција између одраслих и деце, као и међу де-
цом је кључна за промовисање концепта сталног 
учења. Она утиче на њихов социјални, емотивни и 
когнитивни развој и подстиче их да развијају и раз-
мењују знања, искуства, осећања и ставове. Управо 
због такве интеракције деца развијају свест о себи, 
схватају да су део једне заједнице и упознају свет око 
себе.

Улога наставника је да омогући ученицима да учест-
вују у процесе кроз које ће стећи нова знања и откри-
ти нова значења, да пажљиво прати учење и развој 
ученика и да им даје пример добре интеракције с од-
раслима који су укључени у њихов живот, интеракција 
која се темељи на поштовању и подршци.

Интеракција која може да послужи као добар пример 
за комуникацију међу свим учесницима у процесу, где 
се чује и уважава мишљење свакога, помаже ученици-
ма да стекну самопоузадање и да се даље развијају у 
брижне и пажљиве чланове друштва.



1.1
Наставник успоставља пријатељски однос с ученицима и оп-
ходи се према њима с поштовањем, те на тај начин допри-
носи развоју представе о себи код сваког ученика и побољ-
шању учења.

1. Интеракција наставника је срдачна и брижна чиме показује по-
штовање према ученицима и задовољство да ради с њима. 

2. Интеракција наставника и његова очекивања од ученика су у 
складу с њиховим развојем и учењем.

3. Наставник у току дана често ступа у интеракцију са сваким уче-
ником индивидуално, помажући му да постане сигурнији и сти-
мулишући његово учење и развој.

4. Интеракција наставника је у складу с емотивним, социјалним, 
физичким и когнитивним потребама и способностима ученика. 

5. Наставник пружа ученицима могућност избора који ће остали 
да опазе и поштују.

6. Интеракција наставника подстиче иницијативност, самосвој-
ност, самосталност и потребу за лидерством код ученика.

1.2
Интеракција наставника доприноси развоју заједнице учења 
у којој сваки ученик има осећај припадности и потпуну 
подршку да оствари своје потенцијале. 

1. Наставник подстиче социјални развој ученика, помажући им да 
ступе у међусобну интеракцију и путем узајамног разумевања, 
подршке и развијања осећаја припадности заједници да по-
стигну развојне и васпитно-образовне циљеве. 

2. Наставник припрема такве активности за ученике помоћу којих 
треба да науче како да разликују осећања, да их препознају код 
себе и код својих другара, те да могу да слободно говоре о 
њима.

3. Наставник негује демократске вредности тако што подстиче 
сваког ученика да даје своје мишљење на начин који је у складу 
с његовим узрастом и да учествује у доношењу одлука.

Интеракција између наставника и ученика



4. Наставник на различите начинe стимулише и подржава развој 
језика ученика и њихову међусобну комуникацију.

1.3
Наставник остварује осмишљену и двосмерну интеракцију с 
одраслима да би на тај начин омогућио развој и учење уче-
ника.

1. У релацијама с породицама, осталим колегама и члановима 
заједнице наставник подстиче и подржава социјалну интерак-
цију која се заснива на поштовању.

2. Наставник сарађује с другим стручним лицима из васпитно-об-
разовне установе и заједнице с циљем да побољша развој и 
учење ученика.

Интеракција између наставника и ученика







     

2. Учешће породице и 
заједнице у образовном 

процесу



Да би ученици могли да уче и да се развијају потреб-
но је да постоји добра сарадња наставника и породи-
ца и других чланова заједнице. Када наставник раз-
уме важност учења код куће и значај породице као 
првобитни образовни и друштвени фактор код деце, 
успеће да изгради мостове између школе и породице/
заједнице и да остварује двосмерну комуникацију.

Да би се омогућило ученицима успешно учење и раз-
вој мора да се имају у виду и различити услови у по-
родици и заједници одакле они долазе. Успешна са-
радња наставника и породица остварује се уколико је 
наставник свестан свих могућих начина на које поро-
дица може да допринесе томе да ученици боље уче и 
да се побољша атмосфера у учионици и школи.

Наставник поштује интересе и одговорности свих оних 
који су укључени у образовање и стварање будућности 
деце уколико оствари успешну комуникацију и инте-
ракцију породица, школе и заједнице, а чиме даје се и 
допринос стварању стабилнијег друштва.



Учешће породице и заједнице у образовном 
процесу

2.1
Наставник остварује сарадњу с породицама и ствара разли-
чите могућности да породице и чланови заједнице учествују 
у учењу и развоју ученика.

1. Чланови породице су позвани и добродошли у учионицу, а на-
ставник проналази различите начине како да они учествују у 
образовном процесу и животу у учионици.

2. Наставник укључује родитеље тако што заједнички доносе од-
луке у вези са учењем, развојем ученика и социјалним животом 
у учионици.

3. Наставник са члановима породице доноси заједничке одлуке у 
вези са условима за учење ученика.

2.2
Наставник користи формалне и неформалне прилике за ко-
муникацију и размену информација са породицом. 

1. Наставник редовно комуницира с породицама у вези са учени-
цима, Развојним планом и Наставним програмом као и у вези са 
дешавањима у учионици.

2. Наставник редовно разговара с породицама да би сазнао 
нешто више о средини из које ученик долази, а да би увидео 
које су његове врлине и какви су његови интереси и потребе.

3. Наставник ствара могућности да породице уче једна од друге и 
да се међусобно подржавају.

4. Наставник у поверењу чува информације о породицама и уче-
ницима. 



Учешће породице и заједнице у образовном 
процесу

2.3
Наставник користи изворе из заједнице и породичне културе 
да би обогатио развојна и когнитивна искуства ученика.

1. Наставник уводи ученике у заједницу или позива чланове зајед-
нице у учионицу да би ученици научили нешто ново и да се на 
тај начин социјализују. 

2. Наставник помаже породицама да дођу до информација, изво-
ра и услуга који су им потребни да би се побољшало учење и 
развој њихове деце. 

3. Наставник користи своје знање о заједници и породицама уче-
ника као интегрални део Наставног плана и спознајног иску-
ства ученика. 

4. Настваник уме да понуди родитељима и осталим члановима по-
родице информације и идеје о стварању стимулативнијих усло-
ва за учење код куће и помаже родитељима да побољшају своје 
компетенције.







     

3. Инклузија, поштовање 
различитости и вредности 

демократије



Пружање могућности да свако дете и породица, на-
рочито они који су део рањивих група, буду укључе-
ни, поштовани, вредновани, да учествују и да раде на 
остваривању заједничких циљева и да развијају свој 
потенцијал, представља интегрални значај квалитет-
не педагогије. Неопходно је да свакодневна школска 
пракса одражава веровања која су обухваћена Кон-
венцијом дечјих права Уједињених Нација и сличним 
међународним и националним документима. 

Наставник представља узор и гарантује да ће учени-
ци путем свакодневних активности да уче да поштују 
и вреднују различитости, да развијају вештине и ак-
тивно да учествују у заједници. Наставник је промо-
тер препознавања различитих потреба, ефективне 
сарадње за постизање једног заједничког циља и 
поштовања индивидуалних интереса и потреба поје-
динаца или групе ученика.  Сваког ученика треба 
доживљавати као активног учесника у образовном 
процесу, као појединца и као равноправног члана 
заједнице и шире – у друштву.



Инклузија, поштовање различитости и вредности 
демократије

3.1
Наставник пружа једнаке могућности сваком ученику и по-
родици да учествује у образовном процесу без обзира на 
пол, расу, етничко порекло, културу, матерњи језик, рели-
гију, породичну структуру, друштвени и економски статус, 
узраст или инвалидитет.

1. Наставник је свестан својих мишљења, ставова и искустава и 
тога да они утичу на реализацију наставе и на његову комуни-
кацију с ученицима и породицама. 

2. Наставник показује поштовање, уважава и брине се о сва-
ком ученику, пружајући ученицима подједнаке могућности да 
учествују у свему што се догађа у учионици.

3. Наставник показује поштовање, уважава и брине се о свакој 
породици и проналази начине да их укључи у образовање њи-
ховог детета.

4. Наставник користи језик и активности помоћу којих могу да се 
избегну родови или неки други стереотипи. 

5. Наставник прилагођава услове и активности за учење да би уче-
ници који имају различите способности, различиту едукативну 
и социјалну прошлост могу да учествују у свим активностима.

3.2
Наставник помаже ученицима да разумеју, прихвате и по-
штују различитости. 

1. Наставник уме да цени и укључи у наставу различитости које се 
срећу код породица или других чланова заједнице. 

2. Наставник увек с поштовањем и одобравањем указује ученици-
ма на све различитости које постоје изван школе.



Инклузија, поштовање различитости и вредности 
демократије

3.3
Наставник помаже ученицима да разумеју вредности грађан-
ског друштва и да савладају потребне вештине да у њему 
учествују.

1. Наставник одобрава и поштује оне ученике који имају друга-
чије ставове и помаже им да равијају вештине да би те ставове 
исказали на одговарајући начин.

2. Наставник помаже ученицима да разумеју како стереотипи и 
предрасуде могу да утичу на њихове ставове и понашање. 

3. Наставник упућује ученике на то да треба да све сматрају 
подједнакима и да се према њима опходе с поштовањем, а исто 
то да очекују и у понашању других према њима.

4. Наставник уводи концепт личне одговорности према окружењу 
и омогућава ученицима да га практикују кроз разноврсне ак-
тивности.







     

4. Процена и планирање



Процена и планирање имају веома важну улогу у 
квалитетној педагошкој пракси. Наставник, у облику 
здруживања, комбинује очекивања у складу с развој-
ним нивоем ученика, националним образовним стан-
дардима, слободом креативности и истраживања 
и индивидуалним и групним интересима и потреба-
ма. Циклус Процена и планирање подржава развој и 
учење сваког ученика, а притом темељи се на дечјој 
радозналости, претходним познавањима, вештинама, 
интересима и искуствима.

Важно је да овај процес подстиче развој процеса са-
мовредновања и коришћење других вештина за до-
животно учење. Користећи систематско посматрање 
ученика и друге одговарајуће стратегије, наставници 
стварају дугорочне и краткорочне образовне плано-
ве у које су укључени и индивидуални и групни инте-
реси, чиме се подстачу ученици за нова постигнућа.

Наставник планира на основу онога што ученици већ 
знају и разумеју, а тиме се одређује шта је потребно 
сваком ученику да би могао у потпуности да оствари 
своје потенцијале. Планови треба да створе могућ-
ност за различите способности и начине учења сва-
ког ученика појединачно и да могу да се даље при-
лагођавају уколико се јави потреба за тим. У циклусу 
Процена и планирање треба да буду укључени учени-
ци, породице и стручњаци из области. Процена и пла-
нирање треба да буду прецизно дефинисани, али да 
постоји могућност за флексибилност, имајући у виду 
напредовање у учењу и оно шта се догађа у животу 
ученика, заједници и свету. Да одређују где се може 
подстакнути напредовање и да се дефинишу следећи 
поступци.



4.1
Наставник редовно и систематски прати напредовање сва-
ког ученика, процес учења и његова постигнућа.

1. Наставник користи систематско посматрање и дуге одгова-
рајуће инструменте за оцењивање који приказују процес и ре-
зултате учења и развоја. 

2. Наставник процењује колико треба да ученик буде укључен да 
би научио с разумевањем и у складу с тим прилагођава ситуа-
цију. 

3. Наставник пази на то да приликом оцењивања увек има у виду 
јаче стране ученика, његове интересе и индивидуалне потребе 
и да се ослања на њих.

4.2
Наставник планира васпитно-образовни рад према инфор-
мацијама које има о ученицима и према националним На-
ставним плановима и програмима. 

1. Наставник планира активности које су у складу са развојним 
нивоем и интересима ученика да би им омогућио развој по-
требних компетенција за истраживање и доживотно учење.  

2. Наставник планира активности које се темеље на интересима 
ученика и проналази начине да задовољи индивидуалн стил 
сваког ученика. 

3. Наставник планира активности у којима су уравнотежени ин-
дивидуални приступ, приступ рада у малим групама или рада с 
целим разредом. 

4. Наставник припрема више различитих активности да би учени-
ци стално били ангажовани и подстицани на нове изазове.  

5. Планови и реализација истих од стране наставника треба да 
буду флексибилни да би препознали и инкорпорирали проме-
не које се дешавају у погледу на услове, интересе и потребе 
ученика. 

Процена и планирање



4.3
Наставник укључује ученике, породице и одговарајућа 
стручна лица у процес процењивања и планирања.

1. Наставник помаже ученицима да постану успешни у самовред-
новању и у доношењу одлука о њиховом учењу и понашању који 
се темеље на јасним и доследним критеријумима.

2. Наставник усмерава ученике током вредновања поступака и 
рада других.  

3. Наставник размењује информације с породицама о напредо-
вању ученика и о њиховим интересима и укључује их у дефини-
сање краткорочних и дугорочних индивидуалних циљева. 

4. Када је то неопходно, наставник у процес процењивања и пла-
нирања укључује и одговарајућа стручна лица.

Процена и планирање







     

5. Стратегије и технике 
подучaвања



Квалитетни образовни процес развија се на основу 
веровања да брига, учење и неговање стварају кохе-
рентну целину и да добростање и ангажованост уче-
ника налазе се у основи учења. Полазећи од тезе да 
се учење одвија на различите начине и у различитим 
ситуацијама, крајњи циљ педагошког процеса је да 
се успоставе висока, али ипак реална очекивања за 
сваког ученика и да се подстиче радозналост, истра-
живање, критичко размишљање и сарадња, тако да 
сваки ученик може да развије афинитете и вештине 
за доживотно учење.

Стратегије које користе наставници треба да ојачају 
учење, тако да оне одражавају демократске вред-
ности, когнитивни развој и академска постигнућа у 
складу с друштвеним развојем. Стратегије треба да 
резултују развијањем вештина које су неопходне уче-
ницима да постану одговорни чланови заједнице, као 
што су на пример саосећајност, брига о другима, по-
штовање различитости као стварање, исказивање и 
бранење својих ставова, прављење добрих избора, 
доношење интелигентних одлука и успешно пости-
зање сагласности. Наставник доноси одлуке и одаби-
ре наставне стратегије које ће помоћи ученицима да 
постигну најбоље резултате учења, да постугну дефи-
нисане циљеве националним образовним стандарди-
ма, као и њиховие властите циљеве.



5.1
Наставник користи разноврсне стратегије које су дефиниса-
не Националном образовном стратегијом, које активно ан-
гажују ученика да развија своје знање, вештине и афините-
те, а које представља основу за доживотно учење.

1. Наставник користи различите стратегије и путем холистичког 
приступа обухвата све развојне области ученика. 

2. Наставник користи активности које подстичу истраживање, 
експериментисање и самостално промишљање и креативност.

3. Наставник користи стратегије које подстичу размишљање и ре-
шавање проблема на вишем нивоу .

4. Наставник уважава неформално учење и уме да створи могућ-
ности за учење изван учионице.

5. Наставник разговара с ученицима о томе који су крајњи циљеви 
учења и посдтиче их да размишљају о процесу учења и његовим 
резултатима.

6. Наставник подстиче ученике у процесу учења да искористе сву 
доступну технологију у складу с њиховим узрастом да би разви-
ли вештине неопходне у информатичком друштву.

5.2
Наставник користи наставне стратегије које подржавају емо-
тивни и социјални развој ученика. 

1. Наставник припрема активности које ојачавају осећај индиви-
дуалности и идентитета код ученика.

2. Наставник користи стратегије које ојачавају самосталност и 
инцијативност код ученика.

3. Наставник користи стратегије које подстичу самоконтролу код 
ученика.

Стратегије и технике подучaвања



4. Наставник користи стратегије које помажу ученицима да изгра-
де позитивне односе и да остварују сарадњу с другима.

5. Наставник ученицима развија способност решавања конфликт-
них ситуација.

5.3
С циљем да подстакне развој и учење, наставник припрема 
активности у складу са искуствима и компетенцијама учени-
ка.

1. Наставник повезује нови наставни концепт и усвојене вештине 
са животом и претходним искуствима ученика.

2. Наставник пружа ученицима одговарајућу подршку у складу с 
њиховим потребама и развојем.

3. Наставник подстиче ученике да себи постављају циљеве и 
очекивања у вези са својим учењем који одговарају њиховим 
развојним нивоем и да размишљају о резултатима учења.  

4. Наставник интегрише искуства учења с циљем да би ученици 
могли да уоче везу између онога што уче и свакодневног живо-
та и како да то што су научили користе у свакодневном животу.

5.4
Наставник користи стратегије које промовишу демократске 
процесе и процедуре.

1. Наставник примењује и промовише поступке и процедуре које 
ће подстаћи ученике међусобно да сарађују на позитиван начин.

2. Наставник користи стратегије које ће подстакнути ученике да 
учествују у друштву и да разумеју све одговорности и последице.

3. Наставник  користи стратегије помоћу којих ће ученици боље да 
науче шта су правила и ограничења и да науче да поштују права 
другога у демократском друштву.

4. Наставник пружа могућност избора ученицима у процесу учења 
и у свакој другој ситуацији и помаже им да разумеју последице 
које су услови таквог избора.

Стратегије и технике подучaвања







     

6. Стварање средине учења



Услови учења имају изузетни утицај на когнитивни, 
социјални, емоционални и психички развој ученика. 
Стварањем физички и психолошки безбедне среди-
не, која располаже разноврсним материјалима, за-
дацима и ситуацијама прилагођени развоју ученика, 
наставник подстиче учење кроз самостално и групно 
истраживање, кроз игру и интеракцију деце и одра-
слих. Омогућавајући да се сваки ученик осећа до-
бродошлим, наставник ствара и одржава атмосферу 
у којој је сваки појединац уважаван, сваки ученик и 
његова породица су важни део заједнице у учионици 
и сваки ученик може да учествује у развоју и одржа-
вању заједничког простора у њој. Када се ученици-
ма понуди сигурна средина која одговара њиховим 
специфичним потребама, они ће бити мотивисани да 
раде заједно, да се укључе у различите активности и 
да науче да буду иницијативни. Окружење школе и 
његови извори су подједнако значајне компоненте у 
процесу учења.



6.1
Наставник ствара услове учења у којима се сваки ученик до-
бро.

1. Наставник ствара атмосферу у којој се сваки ученик пријатно 
осећа као део заједнице.

2. Наставник поштује ученике и притом показује интерес за њихо-
ва осећања, идеје и искуства. 

3. Наставник ствара услове у којима сваки ученик може да се 
слободно изражава. 

4. Наставник ствара услове које подстачу ученике да предузимају 
иницијативу за развој и учење. 

5. Наставник подстиче ученике да се међусобно зближавају и да 
оствараују индивидуалне односе с њим/њом.

6.2
Наставник ствара и одржава отворене, здраве, сигурне и сти-
мулативне услове који подстачу ученике на истраживање, 
учење и независност. 

1. Наставник ствара сигуран простор за ученике који може лако 
да се посматра.

2. Наставник ствара пријатан простор за ученике у коме се осећају 
слободним док учествују у различитим активностима.

3. Наставник организује простор према интересу ученика с циљем 
да буду подстакнути да уче и де се развијају.

4. Наставник користи разноврсне одговарајуће материјале који 
су ученицима доступни и који их стимулишу да истражују, иг-
рају се и уче. 

5. Наставник подстиче ученике да активно учествују у планирању, 
уређивању и одржавању учионице.

6. Наставник прилагођава простор у учионици с циљем да он од-
говара индивидуалним и заједничким потребама целог разре-
да.

Стварање средине учења



7. Наставник користи окружење школе као извор одакле може да 
се учи.

6.3
Наставник ствара услове који код ученика подстачу осећај 
припадности заједници и њихово учешће у стварању културе 
у учионици.

1. Наставник даје јасна објашњења у вези са тим шта очекује у од-
носу на понашање ученика и ангажује их у стварању правила.

2. Наставник ствара средину која се темељи на демократске вред-
ности и подстиче учешће.

3. Наставник стално проналази одговарајуће начине да подстак-
не самоконтролу и независност код ученика.

4. Наставник усмерава понашање ученика, имајући у виду карак-
тер и развојни ниво ученика.

Стварање средине учења







     

7. Професионални развој



Квалитену педагошку праксу имплементирају настав-
ници који стално улажу у свој лични професионални 
развој, који користе своја знања у свакодневној прак-
си и који сарађују с осталима у стварању доживотног 
учења. Задатак наставника је да примњује захтеве 
и стандарде прописане Националним програмом, а 
који се темеље на теорији да је свако дете успешан 
ученик.

Наставник представља и дели задовољство учења, 
пружајући могућности његовог развоја и побољшања 
и спреман је да одговори изазовима свакодневног 
живота и посла, друштвеним променама, све већем 
броју информација и појави нових технологија. Ак-
тивно учешће, критичко размишљање и рад у са-
радњи с другима, омогућавају наставнику да стекне 
нова знања и вештине, да обликује ставове, да ства-
ра пријатељства која ће му помоћи да боље ради, да 
обогати своју личност и да постане одлучнији у засту-
пању квалитетног образовања за сву децу.



7.1
Наставник стално развија своје компетенције с циљем да 
постигне и одржи високи квалитет у складу са савременим 
трендовима и захтевима модерног света.

1. Наставник је свестан важности доживотног учења и користи 
све прилике за професионални развој.

2. Наставник размишља, процењује, траћи повратне информа-
ције, евалуише свој педагошки рад и ниво професионалног 
знања и прави промене када је то неопходно. 

3. Наставник је спреман да сарађује с циљем да побољша свој 
рад, али и да постигне виши професионални ниво.

4. Наставник је тај који доноси одлуке о својој професији, ко-
ристећи своја знања, вештине и независно и критичко размиш-
љање.

5. Наставник активно учествује у друштвеним дешавањима и стал-
но наглашава важност квалитетног образовања и неопходност 
сваког детета да добије квалитетно образовање.

Професионални развој









Фондација Отворено друштво - Македонија представља део гло-
балне мреже фондација „Отворено друштво” основане од стране 
америчког инвеститора и филантропа Џорџа Сороса и која је у 
Македонији започела са радом 1992. године. Мисија Фондације је 
унутрашња интеграција као предуслов интеграције државе у ЕУ. 
Од оснивања до данас, Фондација посвећено ради на стварању 
динамичног и толерантног друштва у којем ће грађани да буду 
освешћени и друштвено активни, а власти одговорне; друштво у 
којем ће се поштовати различитости и подстицати критичко миш-
љење; друштво у којем сви имају подједнаке могућности да оства-
ре своје потенцијале, да буду укључени у доношење одлука и да 
иницирају позитивне друштвене промене. Од оснивања до данас, 
образовање је кључни покретач трансформације друштва. Фон-
дација ради на остваривању неколико стратешких приоритета: 1) 
подршка образовним реформама и утицај на образовне полити-
ке; 2) Обука наставника; 3) инклузивно квалитетно образовање за 
све (нарочито за Роме, децу мање бројних етничких заједница, 
децу са посебним образовним потребама и друге маргинализо-
ване групе); и 4) подршка образовању у време криза.

www.fosm.mk
fosm@fosm.mk

Фондацијата за културне и образовне иницијативе „Корак по 
корак“ је основана с циљем да се настави спровођењем васпит-
но-образовног програма „Корак по корак” чија је реализација 
започела 1994. године и то као регионални програм Института 
Отворено друштво у Њујорку и Џорџтаун универзитета у Вашинг-
тону. Од почетка 1994. до краја 1999. године Програм је функ-
ционисао у оквиру Института Отворено друштво – Македонија, 
а затим је ФОКИМ „Корак по корак” наставио да га самостално 
спроводи све до данас.

Према одређеној мисији, контекст у којем се налази образовање 
и сарадња са другим владиним и невладиним организацијама, 
ФОКИМ „Корак по корак” подржава развој отвореног друштва, 
притом најчешће остварујући активности из области образовања, 
али и уметности, културе, издаваштва као и људских (дечјих) пра-
ва и грађанског друштва.

Фондација води, управља, учествује и директно спроводи актив-
ности које промовишу иновације, напредовање и развој васпит-
но-образовног процеса у предшколским установама и основним 
школама Републике

.

www.stepbystep.org.mk
info@stepbystep.org.mk



Фондација Отворено општество – Македонија
Бул. Јане Сандански 111, ПФ 378

1000 Скопје
Република Северна Македонија

Тел.: +389 2 2444488
Факс.: +389 2 2444499

Е-маил: fosm@fosm.mk
Веб страна: www.fosm.mk

Фондација за образовни и културни иницијативи
„Чекор по чекор“

 Бул. Партизански одреди  72а – мезанин,
1000 Скопје

Република Северна Македонија
Тел./Факс: + 389 2 30 77 900

Е-маил: info@stepbystep.org.mk
Веб страна: www.stepbystep.org.mk


