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ЗА ФОНДАЦИЈАТА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ – МАКЕДОНИЈА

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на отвореното општество 
реализирајќи активности во областа на образованието, уметноста, културата, издаваштвото, како и човековите (детските) права и 
граѓанското општество. Фондацијата води, координира, учествува и директно спроведува активности кои промовираат иновации, 
напредок и развој на работата во предучилишните установи и основните училишта во Република Македонија. 

Фондацијата „Чекор по чекор“ – Македонија е основана како невладина организација со цел да се продолжи со активностите на 
регионалната образовна програма „Чекор по чекор“, која започна да се реализира во 1994 година од страна на Институтот Отворено 
општество од Њујорк и Универзитетот „Џорџтаун“ од Вашингтон..

Мисија на Фондацијата „Чекор по чекор“
Македонија Мисијата на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија е да изготвува, развива 
и спроведува програми кои го унапредуваат образованието и културата во современото општество како клучен фактор за 
образовен, културен, економски и социјален развој. Фондацијата „Чекор по чекор“ спроведува програми во градинките, основните 
училишта и другите образовни и културни институции, поддржува иновативни пристапи и на разни начини се стреми да ги зголеми 
можностите за образование на децата и да им помогне да го остварат својот целосен потенцијал.

Стратешки цели

Ÿ Поттикнување на демократските процеси во образованието на децата, младите и возрасните;
Ÿ Градење партнерски односи со владините институции, локалните власти, локалните и меѓународни организации, 

институциите одговорни за образување на иден наставен кадар, училиштата и градинките; 
Ÿ Промовирање и поддржување современи образовни иницијативи насочени кон потребите на децата; 
Ÿ Застапување за постојан професионален развој на просветните работници; 
Ÿ Зајакнување на јавната свест за потребите на децата Роми и децата од останатите малцински групи, деца од социо-

економски загрозени семејства, деца од оддалечени рурални области и деца со посебни потреби; 
Ÿ Издавање прирачници за професионален развој на наставници, сликовници за деца и други едукативни и промотивни 

материјали; 
Ÿ Поттикнување на семејствата и локалната заедница за вклучување во процесот на образование на децата; 
Ÿ Создавање различни можности за креативно изразување на децата.

Нашата фондација е дел од Интернационалната асоцијација „Чекор по чекор" (ИССА)  и со International Step By Step Association (ISSA)
своето дејствување целосно ги поддржува и следи меѓународните принципи на ИССА за остварување на квалитетна педагошка 
пракса:

1.  Интеракција исполнета со разбирање и почит помеѓу возрасните и децата, како и во меѓусебните односи на децата; 

2.  Вклучување на семејството и заедницата во образованието на децата; 

3.  Инклузија, почитување на разликите и на вредностите на демократијата за секое дете и неговото семејство; 

4.  Проценка и планирање за квалитетен наставен процес; 

5.  Стратегии и техники на подучување кои поттикнуваат љубопитност, истражување, критичко мислење и соработка; 

6.  Создавање на безбедна и креативна средина за учење; 

7.  Постојан професионален и личен развој на наставниците.
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ФОНДАЦИЈАТА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР” ВО 2015 ГОДИНА 

Активности за професионален развој на тимот на „Чекор по чекор“

Тимот на „Чекор по чекор“ е составен од професионалци со искуство во полето на педагогијата, психологијата и раководењето со 
проекти. Фондацијата „Чекор по чекор“ има широка мрежа на соработници од целата земја и надвор од неа, составена од 
наставници, педагози, психолози, директори на училишта и градинки, претставници на образовните институции, универзитетски 
професори и други локални и меѓународни експерти. Фондацијата „Чекор по чекор” – Македонија од 8-ми до 11-ти октомври 
беше домаќин на членките на ИССА од Словенија, Босна, Србија, Хрватска, Црна Гора и Косово во Охрид, за размена на искуства и 
добри практики. 

Во текот на 2015 година, Фондацијата „Чекор по чекор“ учествуваше во бројни активности и настани за професионален развој: 
Работилница за развивање на комуникациски вештини и процеси организирана од Меѓународната асоцијација Чекор по чекор 
(ИССА) и „Fysio Educatief“ во Амстердам; Обука за инклузија на деца и млади со оштетен вид финансирана преку Еразмус+ во 
Велика Британија, како и меѓународната конференција „Квалитет и еднакви можности“ во Словенија. Членовите на тимот исто 
така учествуваа на регионалната конференција за едукатори во Босна и Херцеговина, Европската конференција за истражувања 
во областа на образованието 2015 во Унгарија, Глобалниот самит за образование на УСАИД и конференцијата  „Родителите како 
наставници“ во САД, како и годишниот состанок на Советот на ИССА во Букурешт, Романија. Фондацијата „Чекор по чекор“ беше 
дел од активности за размена на искуства во Бугарија и Луксембург и домаќин на таква активност за организациите од шест земји 
од регионот во Охрид, Македонија.

Градење на организациските капацитети на тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“

Тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“ продолжува со долгорочниот процес на градење на капацитетите, финансиски поддржан 
од Фондациите отворено општество и спроведуван од ДЕТРА во соработка со ИНТРАК, како продолжување на процесот кој 
започна во 2014 година. Главната цел на овие активности е да се подобри организациската, програмската и финансиската 
одржливост на Фондацијата „Чекор по чекор“.
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Фондацијата „Чекор по чекор” – Македонија од 8-ми до 11-ти октомври беше домаќин на членките на ИССА 
од Словенија, Босна, Србија, Хрватска, Црна Гора и  Косово во Охрид, за размена на искуства и добри практики.
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Електронски билтен на Фондацијата „Чекор по чекор“

Тоа што започна како иницијатива на ниво на еден проект во 2013 
година, продолжи да се проширува со идеи и содржини и прерасна 
во електронски билтен кој покрива информации за разните 
активности и проекти кои ги спроведува Фондацијата „Чекор по 
чекор“ .  Во 2015 ,  фондацијата продолжи да го објавува 
електронскиот билтен на секое тромесечје со цел да ги информира и 
вклучи најразличните соработници: претставници од образовните 
институции, меѓународни донатори, наставници, родители и 
медиумите. Билтенот се подготвува на македонски, албански и 
англиски јазик. Четирите изданија објавени во 2015 година, како и 
други новости објавени од фондацијата можат да се најдат во делот 
Новости и настани на официјалната интернет страница .

И во текот на 2015 година, Фондацијата „Чекор по чекор“ продолжи да работи на проекти кои се темелат на нашите основни 
заложби:поттикнување критичко мислење кај децата, развивање на потенцијалите на сите деца уште од најрана возраст, а 
особено на оние кои живеат на маргините, унапредување на наставниот процес и соработка со сите оние кои сакаат да 
реализираат иницијативи со кои ќе се развијат креативните и умствените потенцијали на децата, наставниците и родителите.  

Проектите во чијашто реализација беше вклучена Фондација „Чекор по чекор“ во 2015 година се проектите финансирани од 
УСАИД „Со читање до лидерство“, и Проект за професионален и кариерен развој на наставниците, и проектот финансирани од 
Институтот Отворено општество: „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“. Подетално за секој проект можете да 
прочитате во продолжение на извештајот.

 

ПРОЕКТ НА УСАИД „СО ЧИТАЊЕ ДО  ЛИДЕРСТВО“

Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ има за цел да придонесе за подобрување на јазичните и математичките вештини кај 
учениците од почетните одделенија, зајакнување на педагошките вештини на наставниците, особено вештините за формативно 
оценување и проценка на нивото на јазична и математичка писменост кај учениците и подигање на свеста кај целата заедница за тоа 
колку е важно описменувањето. Целта на проектните активности е да се одговори на потребите на следниве групи на крајни 
корисници, водејќи сметка за етничката, родовата, социјалната и географската различност: децата од нижите одделенија во 
формалниот образовен систем, деца од ранливите и маргинализирани групи, вклучувајќи деца Роми, деца со посебни потреби и 
деца кои живеат во оддалечени рурални области и деца кои престојуваат во институции, вклучувајќи болници, сиропиталишта, итн.

Првично планираниот период на спроведување на активностите од проектот беше од мај 2013 год. до ноември 2015 год. На 
барање на Министерството за образование и наука на Република Македонија, Мисијата на УСАИД во Македонија го продолжи 
рокот на спроведување на активностите од проектот до ноември 2017 година. Освен продолжување на рокот за имплементација, 
беше направено и проширување на опсегот на интервенција на активностите со тоа што сите основни училишта во државата се 
вклучија во проектот со цел да се пружи поддршка во тек на две дополнителни школски години што би придонело за посилно 
вкоренување на активностите и практиките на проектот во секојдневната пракса на училиштата.  

По барање на Министерството за образование и наука за проширување на проектните активности во сите основни училишта во 
Република Македонија, беше одлучено да се вклучат дополнителни 40 училишта и тие заедно со претходно избраните 62 
учествуваа во студијата за процена на јазична и математичка писменост во мај 2015 год. Во процесот за избор на училиштата беа 
земени предвид следните критериуми: географски регион, наставен јазик и локација на училиштето (каде приоритет беше даден 
на училишта во општини од каде до тогаш немаше други училишта вклучени во проектот).  Во септември, пак, сите останати 233 
основни училишта добија официјална покана да се вклучат во проектот. Беа потпишани меморандуми за соработка со 
училиштата со цел да се воспостави ефикасна соработка меѓу нив и Фондацијата „Чекор по чекор“ при спроведување на Проектот 
на УСАИД „Со читање до лидерство“. Подетални информации за активностите по компоненти се дадени во продолжение. 
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Компонента 1: Процена на јазичната и математичката писменост

Главните цели на оваа компонента е да се развијат и применат инструментите за процена на читањето и математиката во почетните 
одделенија (ЕГРА и ЕГМА), со цел да се обезбеди соодветна поддршка за наставниците, училиштата и релевантните институции.

Студија за процена на читањето и математиката во почетните одделенија во мај 2015  Iво студијата спроведена во мај 2015 година 
се прибраа податоци за иницијалните резултати по почетно читање и математика во дополнителни 61 училиште на примерок од 
1000 учениците од второ одделение и 1000 од трето одделение. Покрај ова, во 2015 се следеа и резултатите по читање и математика 
на 1000 ученици од трето одделение кои беа иницијално оценувани со ЕГРА и ЕГМА во мај 2014 година кога биле во второ 
одделение, а понатаму ќе се следат и во мај 2016 година, кога ќе посетуваат четврто одделение и во мај 2017 година, кога ќе бидат 
петто одделение. Лонгитудиналната процена на овие ученици во четири последователни години (2014 – 2017), до крајот на 
нивната одделенска настава ќе ни помогне да ги следиме и да ги споредиме резултатите на овие ученици од училиштата кои беа 
вклучени во проектните активности од самиот почеток (и кои имале придобивки од подобрените наставни практики и пристап до 
соодветни материјали за читање) со резултатите на нивните соученици од училиштата кои подоцна се вклучија во проектните 
активности. Пред спроведување на студијата во мај, инструментите беа адаптирани, земајќи ги предвид  научените лекции и 
коментарите од оценувачите и набљудувачите, како и промените во наставната програма по математика во почетните одделенија 
воведени во септември 2014 година. Дополнително, со помош на препораките дадени од дефектолозите од посебното основно 
училиште Маца Овчарова од Велес, кои и претходно учествуваа во истражувањето за процена на читањето и математиката. 
Инструментите ЕГРА и ЕГМА се адаптираа за користење не само за процена на моменталното ниво на вештините за читање и 
математика со учениците од овие училишта, туку и на нивниот потенцијал за развивање на овие вештини во иднина.  Податоците 
се прибираа од 18-ти мај до 6-ти јуни, 2015 година од страна на 159 обучени оценувачи, меѓу кои педагози, психолози и/или 
одбрани одделенски наставници. Обезбедувањето на квалитетни податоци е многу важно за да се добијат валидни и релијабилни 
податоци, па затоа и овој пат, беа одбрани набљудувачи, меѓу кои советници од ДИЦ, професори од педагошките факултети, 
практичари од работните групи кои ги учествуваа во развивањето на инструментите и едукатори од фондацијата „Чекор по Чекор“, 
за да го следат процесот на спроведување на оценувањето, при што вкупно 21 набљудувачи изведоа 122 училишни посети.

Резултати од процената со ЕГРА:  Учениците продолжуваат да покажуваат добри резултати во подрачјето точно изговарање на 
буквите, но нивните вештини за разбирање на прочитаниот текст не се добро развиени, без оглед на наставниот јазик. 
Лонгитудинално гледано, учениците покажуваат подобри резултати на сите задачи во ЕГРА. Поставување на прашања со „зошто“ 
не само како дел од наставата по читање туку и во други подрачја треба да го подобри читањето со разбирање и овозможи 
повисоки нивоа на мислење кај учениците. Наставата на мајчин јазик е од клучна важност за ефективно описменување, така што 
треба да се обезбедат финансиски средства за наставни материјали и поддршка на мајчин јазик. Поголемо вклучување на 
родителите, поголемата изложеност на книги и други материјали за читање, како и популаризацијата на библиотеките можат да 
придонесат за подобрување на вештините за читање. Било каква интервенција на полето на читањето треба да се насочи и кон 
учениците од подрачните училишта, учениците кои не посетувале предучилишни установи и децата чии родители имаат завршено 
најмногу основно образование или пак немаат никакво образование. Резултатите од ЕГРА треба да се искористат за отворање на 
концепциски дијалог со образовните установи за прилагодување на наставната програма за јазик во одделенската настава.

Резултати од процената со ЕГМА:  Резултатите по математика покажуваат дека за учениците од второ одделение најтешка задача е 
одземање, додека за учениците од трето одделение тоа се текстуалните задачи. Наставниците треба да им обезбедат на учениците 
можности да користат манипулативи за да го разберат поимот за број и да ги развијат вештините за примена на броеви во 
практични активности и за решавање проблеми. Прилагодувањето на задачите од ЕГМА заради усогласување со новата наставна 
програма по математика го отежна лонгитудиналното споредување на резултатите. Повеќе време треба да се дозволи за новата 
наставна програма по математика да може да фати корен и наставниците да ја практикуваат.

Наоди од прашалниците за практиките во училиштата:  Покрај процената на учениците во почетните одделенија, од голема 
важност беше да добиеме повеќе информации за квалитетот на наставата во училиштата, како и вклученоста на родителите во 
процесот на образование, практики кои се тесно поврзани со постигањата на учениците. За таа цел беа дистрибуирани прашалници 
до директорите на училиштата, наставниците и родителите, кои покажаа дека:

Ÿ наставниците треба да се погрижат наставата да биде интересна и да ги ангажира учениците околу процесот на учење.
Ÿ Резултатите на учениците треба да се користат за прилагодување и планирање на работата во одделението, а не само за 

оценување.   
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Ÿ Мнозинството наставници учествувале во обука за почетно читање и математика, но сепак искажаа потреба за 
дополнителна обука.

Ÿ На другите наставници и стручните служби им се дава предност како на главен извор на совети за наставниците при 
разрешување на проблеми поврзани со наставната програма.

Ÿ Повеќе од половина од училиштата не обезбедиле никакви дидактички материјали во изминативе три години.
Ÿ Инвестирањето во мала библиотека во училницата е извонредна опција која на децата им овозможува лесен пристап до 

книги и списанија како дел од нивните часови и активности поврзани со читање.
Ÿ Користењето на ИКТ во наставата е попречено заради лошата инфраструктура и нестабилниот интернет. Немањето 

дигитални ресурси на наставните јазици е уште еден предизвик за наставниците.
Ÿ Новата наставна програма за математика се смета за преамбициозна, особено за децата со понизок социо-економски 

статус.
Ÿ Соработката меѓу наставниците и родителите треба да биде поинтензивна со цел да им се даде поддршка на учениците во 

совладувањето на математиката со користење на истите наставни техники на училиште и во домот.
Ÿ Родителите треба да се поттикнат да се ангажираат во активности за почетно описменување со своите деца, како што се: 

читање книги, раскажување приказни, пеење песнички, играње со играчки со кои се учи азбуката, разговор околу тоа 
што се прави, разговор околу тоа што се чита, играње игри со зборови, пишување на букви или зборови, и читање знаци 
и етикети на глас.

Подготовки за првата национална студија во мај 2016: Во периодот од октомври до декември беа одржани 10 дводневни обуки за 
541 педагози, психолози и одделенски наставници од 233 основни училишта за спроведување на инструментите за процена на 
јазичната и математичката писменост кај учениците од почетните одделенија ЕГРА и ЕГМА на македонски и албански јазик. Беа 
донирани вкупно 355 таблет компјутери на 255 основни училишта, при што два таблети им беа дадени на двојазичните училишта 
и училиштата со поголем број ученици во второ и трето одделение.
 

Компонента 2: Професионален развој

Оваа компонента има за цел да ги подобри постигањата на учениците по мајчин јазик и математика преку активности за 
професионален развој на наставниците во почетните одделенија базирани врз податоците добиени преку алатките за проценка.

Обука за обучувачи за подобрување на јазичните вештини: Оваа тридневна обука е фокусирана на основните јазичните подрачја 
и на користењето иновативни и ефективни стратегии за подобрување на јазичната писменост на учениците. Обуката беше 
реализирана во март 2015 за обучувачи одбрани од дата базата за обучувачи на проектот. Обуката има за цел да го зајакне 
потенцијалот на учениците за јазична писменост давајќи им низа начини да ја зајакнат писменоста и низ други наставни 
подрачја.

Обука за наставници за користење иновативни и ефективни стратегии за подобрување на јазичните вештини на учениците 
„Читаме, учиме и се забавуваме“: Модулот за подобрување на јазичните вештини беше преструктуриран со цел да се подготви 
еднодневна практична обука која ги задоволува индивидуалните потреби на секое училиште. Во периодот септември - октомври, 
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Обука за користење алатки за процена на 
јазична и математичка писменост 
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оваа обука беше реализирана во 41 училиште. Учесници на обуката се членови на заедниците за учење, а на секоја обука 
учествуваа по две училишта. По завршување на обуките учесниците истакнаа дека ваков тип на обуки се добредојдени бидејќи се 
споделуваат практични техники и претставуваат одлична можност за вмрежување и соработка меѓу училиштата. Наставниците 
исто така ја истакнаа важноста од вклучување на родителите во идни активности за професионален развој. 

Обука за наставници за создавање на стимулативна средина за учење „нашата училница- нашиот свет“: Оваа обука има за цел да 
се надгради над постојното знаење на наставниците давајќи им подлабок осврт на принципите за креирање средина за учење. 
Обуката дава и практичен осврт на овие принципи преку преуредување на една училница во секое од избраните училишта. Во 
периодот октомври - декември беа реализирани 22 обуки  во училиштата од прва и втора фаза. Со цел да се зајакне партнерството 
меѓу наставниците и родителите и да се обезбеди оптимална поддршка за учениците во процесот на учење, на оваа обука се 
поканети исто така и родители од училиштето. На оваа обука особено внимание се посветува на предизвиците при креирање 
средина за учење, како што се: заедничко користење на училницата со ученици од погорните одделенија, фиксни компјутери во 
училниците и лимитирана поддршка од локаната самоуправа за обезбедување дидактички материјали.

Подготовка на модул за обука за наставници за користење иновативни и ефективни стратегии за подобрување на математичките 
вештини на учениците: На крајот на 2015 година започна подготовка на модулот за користење иновативни и ефективни стратегии 
за подобрување на математичките вештини на учениците. Модулот има за цел да го зајакне потенцијалот на учениците за 
математичка писменост и истражува како зајакнувањето на математичките вештини помага при стекнување со основни 
квалитети потребни за понатамошен успех. Модулот ќе биде завршен во 2016 година и истата година ќе започне и реализирање 
на обуката во училиштата.

Компонента 3: Заедници за учење

Оваа компонента цели кон тоа да го промовира моделот на 
локализиран професионален развој. Во овој модел мали групи на 
наставници редовно се среќаваат, негуваат колаборативна 
организациска структура и го промовираат личното залагање кон 
создавањето на позитивна промена во училиштето. Суштината на 
професионалните заедници за учење е создавањето на колективно 
знаење и личната акција на секој наставник во споделената цел да се 
воспостават и одржат позитивните промени.

Менторска поддршка на заедниците за учење:  На почетокот на март, 
беа избрани 24 ментори за училишните заедници за учење од дата базата 
на мастер обучувачи и ментори на проектот. Беа одржани состаноци со 
менторите на заедниците за учење за да им се определат училишта каде 
ќе бидат ментори и преку избор на алатки и инструменти наменети за водење на работата на заедниците за учење ќе ги 
поддржуваат наставниците и ќе обезбедуваат повратна информација за нивниот напредок.

Основање на заедници за учење и одржување на менторски средби во проектните училишта:  Во текот на 2015 беа основани 
заедници за учење во сите 62 училишта вклучени во почетните фази на проектот. Определениот ментор редовно одржуваше 
средби за поддршка во заедниците за учење:

Ÿ  Први средби - Заедниците за учење беа запознаени со концептот на заедница за учење во училиштето како платформа 
преку која наставниците соработуваат, споделуваат практични знаење и искуства и се поддржуваат едни со други за да 
ја подобрат својата наставна практика. 

Ÿ Втори средби – менторите ги ревидираа развојните активности на секој наставник и им помогнаа соодветно  да ги 
редефинираат за да можат да работат на нив во следната учебна година. Наставниците споделуваат практично знаење и 
искуства и соработуваат меѓу себе- Трети средби – заедниците за учење разгледуваа начини на кои можат да ги 
интегрираат новите техники во нивните развојни активности. 

Ÿ Четврти средби – менторите им помагаа на членовите на заедниците за учење во пополнувањето и организрањето на 
развојното портфолио.  

Менторските средби ќе продолжат и во 2016 година, кога и ќе се организираат мрежни настани на заедниците за учење.
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Наставниците споделуваат практично знаење и 
искуства и соработуваат меѓу себе
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Компонента 4: Дигитални ресурси за учење

Оваа компонента подготвува и адаптира материјали за читање и математика во форма на аудио приказни, сликовници и 
едукативни игри и го поттикнува користењето на ИКТ во наставата по мајчин јазик и математика.

Збирка сликовници „Нашата прва библиотека“: Со цел да 
придонесеме кон збогатување на изборот на детска литература за 
најмладите на македонски и албански јазик, во рамки на проектот 
беше издадена збирка од 20 наслови сликовници под наслов 
„Нашата прва библиотека“. Покрај сликовници, збирката содржи и 
прирачник за наставници и родители и постер со цел да се понудат 
дополнителни насоки и предлог активности за разговор со децата и 
развивање на критичкото мислење. Во периодот на септември и 
октомври, збирката сликовници беше отпечатена и дистрибуирана 
до сите 337 основни училишта во Македонија. Секоја училница од 
прво до трето одделение, како и секоја училишна библиотека доби 
по една збирка сликовници според јазикот на наставата – 
македонски или албански. Освен во училиштата, збирката 
сликовници беше дистрибуирана и на други јавни локации, како: 
јавни библиотеки во 33 градови во државата, Детскиот креативен 
центар, Клиниката за детски болести – Скопје, СОС Детското село, 
останати проекти од областа на образованието финансирани од 
УСАИД и останати локални партнери.

Подготовка на аудио приказни:  Подготовката на аудио приказните 
продолжи и во текот на оваа година, па така до крајот на истата беа 
изготвени 23 наслови сликовници во аудио верзија. Сите тие се достапни за 
јавноста во  на Фондацијата „Чекор по чекор“. дигиталната библиотека
Четири од нив беа адаптирани за користење за лица со оштетен слух.
Работилници за креирање дигитални содржини: Со цел да се понудат 
технички насоки и алатки на наставниците за користење на ИКТ и 
апликации со отворен код за да изготвуваат сопствени активности и 
ресурси, проектот организираше работилници за   креирање дигитални 
содржини. По одржана обука за обучувачи, работилницата беше 
дисеминирана во 42 училишта од првата и втората фаза на проектот, со 260 
одделенски наставници. За време на овие работилници, учесниците се 
запознаа со лесни и бесплатни алатки кои се достапни на интернет и кои 
можат да ги користат за да креираат дигитални приказни, анимации, 
стрипови и дигитални огласни табли.

Компонента 5: Вклучување на семејството и заедницата

Оваа компонента подготвува и спроведува иницијативи и креативни активности кои имаат за цел да го подигнат интересот за 
читање и математика кај учениците и да ги вклучат во тој процес и членовите од нивните семејства и заедницата.  

Работилници за креативни техники за подучување математика со наставници и родители 

Во текот на 2015 год., беа одржани работилници за креативни техники за подучување математика со наставници и родители во 62 
училишта вклучени во проектот, за 952 наставници и 729 родители. Целта на овие работилници е да прикажат креативни 
активности и техники за подучување математика кои ќе придонесат за подобри математички вештини кај децата, критичко и 
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Збирката сликовници беше официјално промовирана на 
Меѓународниот ден на писменоста во септември 2015

Сликовниците се дистрибуирани до 
сите основни училишта во државата 

http://www.stepbystep.org.mk/mk/biblioteka


логичко размислување, креативност и способност за практична примена на математичките операции во секојдневниот живот. На 
овие работилници, исто така, беа претставени дидактички материјали кои лесно можат да бидат изработени од страна на 
наставниците, родителите и учениците и да се користат во училницата и домот. Работилниците се реализираа на македонски 
и/или албански јазик, соодветно на наставниот јазик во училиштата.

„Читањето и математиката се забавни“ – активности во училиштата 

 

„Библиотека на тркала“: Во текот на 2015 год., „Библиотеката на тркала“ посети 79 различни локации низ Република Македонија, 
со учество од 7873 ученици од почетните одделенија, 457 претставници од училиштата и 217 членови од семејствата на 
наставниците. Локациите кои беа посетени од подвижната библиотека се основните училишта вклучени во првите три фази на 
проектот, дополнителни училишта кои изразија интерес за оваа активност, дневни центри за работа со деца Роми итн. 
„Библиотеката на тркала“, исто така, беше дел и од „Летниот фестивал на книгата“ организиран од Скопје Сити Мол во периодот од 
20 до 30 јуни.

Детски креативен центар (ДКЦ): Откако Детскиот креативен центар беше целосно реновиран во 2014 година, истиот продолжи да 
работи според редовното работно време од вторник до сабота, кога е достапен за децата, наставниците и родителите од целата 
држава за индивидуални или групни посети. Проектот „Со читање до лидерство“ во просторот на ДКЦ организира групни сесии 
читање сликовници, нуди поддршка на училишни групи при нивна посета и организира настан по повод Меѓународниот ден на 
писменоста во септември 2015 година.

Соработка со Клиниката за детски болести - Скопје: Во текот на 2015 година, Проектот продолжи да организира читање 
сликовници на месечно ниво со децата од одделот за онкологија и дистрибуираше сликовници на истиот оддел при клиниката. 
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Амбасадорот на САД во Р.М., Џес Бејли, чита сликовници со 
група ученици од Шуто Оризари по повод Меѓународниот 
ден на Ромите – 8 Април

Заменикот амбасадор на САД во Р.М., Бартон Путни, омилената 
сликовница која ја читал со својот син,  ја споделува со 
учениците од ОУ „Васил Главинов“ - Чаир 

Универзитетскиот професор Бујар Саити и пејачката Кристина Арнаудова на забавен начин читаат и учат математика со ученици, родители и 
наставници од ОУ „Братство“ – Карпош. На настанот се придружи и директорот на Мисијата на УСАИД во Македонија, Џејмс Стајн 
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ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија е вклучена во имплементација на Проектот на 
УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците како партнерска организација на главниот носител на проектот - 
Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО). Проектот започна да се спроведува во декември 2012 и предвидено е да 
заврши во јуни 2016 година. Целта на проектот е да придонесе за креирање и воспоставување систем за професионален и кариерен 
развој на наставниците во Република Македонија. Преку идентификување неопходни интервенции кои ги поддржуваат постојните 
национални политики и практики, проектот се стреми да создаде детален, транспарентен, остварлив и финансиски исплатлив систем 
кој ќе ги подобри постигањата на учениците и ќе го зајакне кредибилитетот на наставниците.

Проектните активности се реализираат преку следниве три компоненти: 

1.  Правна компонента 
2.  Финансиска компонента, и 
3.  Компонента за стандарди за наставнички компетенции.

Фондацијата „Чекор по чекор“ е вклучена во спроведување на дел од активностите од третата компонента. Општата цел на оваа 
компонента е да даде инвентар на јасни стандарди за наставничките компетанции, како и на можности за професионален развој, кои 
заедно со алатките за евалвирање на напредокот во наставничката професија ќе служат како основа за развој на правниот систем и 
шемите за финансирање на професионалниот и кариерниот развој на наставниците.

IИ во 2015 година, Фондацијата „Чекор по чекор“ придонесе за воспоставување на системот за професионален и кариерен развој преку 
учество во спроведување на Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците.  Во декември 2014, започна 
процесот на пилотирање на системот за професионален развој, а пилотирањето се заокружи во март 2015. Во март 2015, започна 
пилотирањето на процесот за кариерно напредување за наставниците, а нешто подоцна, во септември 2015 и процесот за кариерно 
напредување на стручните соработници. Овие процеси ќе се завршат во  2016 година кога ќе бидат претставени финалните решенија.

За потребите на пилотирањето, работна група составена од експерти изготви нацрт инструменти за вреднување на професионалниот 
развој и компетенциите и стандардите на наставниците, како и упатство со кое се објаснува процесот и се даваат насоки за подготовка 
на портфолиото. Искуствата стекнати од пилотирањето беа вградени при пилотирањето на напредувањето во звање за стручните 
соработници. Врз основа на доставените портфолија од стана на наставниците и искуствата при оценувањето на доказите од страна на 
пилот комисијата, беа предложени измени во инструментите. Работните групи продолжуваат интензивно  да работат на 
финализирање на решенијата и во 2016.

Во пролетта 2015, започна и процесот на изработка на компетенции и стандарди за стручни соработници – библиотекари. По неколку 
средби на работната група, во јуни се одржа фокус група со библиотекари – практичари во училиштата со цел да се добијат повратни 
информации за документите.

Фондацијата учествуваше и во  работните средби за изработка на новиот инструмент за индивидуално оценување на наставниците  од 
страна на Државниот просветен инспекторат.

Работна група за компетенции и стандарди 
за училишни библиотекари 
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ПРОЕКТ „ПОДОБРО РОДИТЕЛСТВО ЗА ПОДОБАР УСПЕХ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА“

Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ имаше за цел развивање на сознанијата и способностите 
на ромските семејства за поддршка и стимулирање на раниот развој и учење на нивните деца со цел да се подобрат нивните 
можности и шанси за успешно образование и животот во целина. Проектот беше насочен кон најмаргинализираните ромски 
семејства во општина Шуто Оризари, со фокус на очигледно недоволниот пристап кон вклучување во предучилишно 
образование за ромските деца. Во соработка со три партнерски ромски невладини организации, Проектот придонесе за 
подобрување на јазичните компетенции на 120 деца и нивната самодоверба и подготвеност за поаѓање во училиште, и за 
зајакнување на способностите на стручни лица и волонтери кои работат во областа на раниот детски развој на децата Роми во 
Македонија.

Во 2015 продолжија со спроведување клучните компоненти на Проектот:

Ÿ секојдневни образовни активности за унапредување на јазичните компетенции и самодоверба на 120 ромски деца, во 
согласност со програмите за воспитување и образование и развојните стандарди

Ÿ редовни домашни посети заради обезбедување на соодветни информации и демонстрирање на практики за подобро 
родителство во домот

Ÿ месечни работилници за родители Роми, на кои се даваа информации и увежбуваа вештини за подобро родителство, грижа 
и поддршка, и здравствени и социјални проблеми

Ÿ месечни креативно-едукативни работилници на кои децата и родителите заедно стекнуваа идеи и вештини за заедничко 
структурирано улење и креативно изразување.

Веќе воспоставените активности му овозможија на Проектниот тим во 2015 година да се фокусира на подобрување на квалитетот 
на поддршката за родителите и децата преку:

Ÿ понатамошно адаптирање на материјалите за учење, меѓу 
другото и на „Ефективно поучување и учење за деца кои учат на 
јазиците на малцинствата во предучилишниот период“, „Родител 
со самодоверба“ и „Подготвување за училиште“

Ÿ превод и адаптирање на 6 двојазични сликовници: „Волшебната 
фотелја“, „Нашата градина“, „Во овоштарникот“, „Низ улиците на 
градот“, „Тажниот кловн“ и „Денот на Пеце“

Ÿ задавање на заеднички домашни задачи за родителите и децата 
секоја недела, како предуслов за континуирана работа и 
поддршка на децата во нивното идно формално образование 
Децата вклучени во проектот на нивниот прв ден во училиште во 
септември 

Ÿ образовни активности и обука за едукаторите и родителите на 
тема: одговорно родителство, интеракција дете-родител, семејна 
динамика и интеракција и нејзиното влијание врз психо-
социјалниот развој на детето, тешкотии при регулирањето на 
чувства и однесување, вештини за справување со емоционалните 
проблеми на децата и утврдување на граници

Ÿ информирање и мотивирање на родителите и директна поддршка во процесот за запишување на децата во прво одделение
Ÿ организирање на посети во локалните училишта, зоолошката градина, театар и базен
Ÿ воспоставување на квалитетна соработка со локалното училиште и во процесот на запишување и со цел унапредување на 

улогата и учеството на родителите во процесот на образование.

Фондацијата „Чекор по чекор“ ќе продолжи да го поддржува пристапот до квалитетно предучилишно и основно образование за 
децата Роми и да промовира практики за подобро родителство. Во следните две години, со поддршка на Фондациите Отворено 
општество и Европската унија, Фондацијата „Чекор по чекор“ заедно со две локални невладини организации, Дендо вас и Надеж, 
ќе го спроведува Проектот Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование, кој ќе се фокусира 
на наоѓање решенија за предизвиците кои се резултат на недоволна свест, учество и постигања, недостаток на знаења и вештини 
за подобрување на квалитетот на животот во семејството и заедницата кај Ромите.

Децата вклучени во проектот на нивниот 
прв ден во училиште во септември
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