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Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на отвореното
опшnтество 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
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Поттикнување на демократските процеси во образованието на децата, младите и возрасните;
Градење партнерски односи со владините институции, локалните власти, локалните и меѓународни организации,
институциите одговорни за образување на иден наставен кадар, училиштата и градинките;
Промовирање и поддржување современи образовни иницијативи насочени кон потребите на децата;
Застапување за постојан професионален развој на просветните работници;
Зајакнување на јавната свест за потребите на децата Роми и децата од останатите малцински групи, деца од социоекономски загрозени семејства, деца од оддалечени рурални области и деца со посебни потреби;
Издавање прирачници за професионален развој на наставници, сликовници за деца и други едукативни и
промотивни материјали;
Поттикнување на семејствата и локалната заедница за вклучување во процесот на образование на децата;
Создавање различни можности за креативно изразување на децата.

Нашата фондација е дел од Интернационалната асоцијација„Чекор по чекор" (ИССА) (International Step by Step Association - ISSA) и
со 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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ЗА ФОНДАЦИЈАТА„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ – МАКЕДОНИЈА

Активности за професионален развој на тимот на„Чекор по чекор“
Во текот на 2016, тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“ учествуваше во бројни настани и активности за професионален развој:
обука за техника за квалитативен мониторинг и евалуација „Најзначајна промена“ организирана од Partners Hungary и
Меѓународна Асоцијација „Чекор по чекор“ во Унгарија, обука за прилагодување и администрирање на Меѓународна алатка за
рано учење (International Development and Early Learning Assessment tool - IDELA) во Обединетото Кралство, Обука за Европска
рамка за квалитет во образованието спроведена од VBJK/MUTANT во Холандија, Регионална конференција на едукатори и Саем за
образование организирани од Центар за образовни иницијативи „Чекор по чекор“ – Босна и Херцеговина, како и летна школа
организирана од Мрежа на центри за образовни политики (НЕПЦ).
Членови од тимот учествуваа и на меѓународната научна конференција „Педагогијата во модерното глобално општество –
Eduglobe”, организирана од Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје, меѓународна конференција „Ран
детски развој во време на брзи промени“ организирана од ИССА во Литванија и Европска конференција за истражувања во
образованието (ECER) во Ирска.

Фондацијата „Чекор по чекор“ – Македонија беше домаќин на активност за професионален развој и размена на искуства меѓу
претставници од 8 земји – членки на Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор“ (ИССА). Оваа четиридневна обука за
деконструирање на предрасудите кон Ромите насловена како „Живи библиотеки“, ја водеше организацијата „Абичита“ од
Италија, со финансиска поддршка од Мрежата на практичари за ран детски развој во ромската заедница и ИССА

Организациски развој на Фондацијата„Чекор по чекор“
Како дел од долгорочниот процес за професионален развој, стратегијата на Фондацијата беше ревидирана и адаптирана во однос на
планот за социјален маркетинг кој исто така беше развиен од страна на тимот. Беа идентификувани неколку видови интервенции
кои би можеле да придонесат за одржливост на организацијата. Фондацијата „Чекор по чекор“ ги реализира овие активности со
грант од Фондациите Отворено општество и Проектот на УСАИД за подобрување на работењето на организациите. Како дел од овој
процес, тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“ работеше на развивање концепт проект со кој би аплицирале за фондови од
Европската Унија, разви електронска дата база на меѓународни донатори и извори на финансирање од областа на образованието и
започна да работи на дизајнирање иновативни комерцијални услуги, со што ќе се придонесе за подобрување на видливоста на
организацијата кај целокупната јавност и за диверзификација на приходите на организацијата.
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ФОНДАЦИЈАТА„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР” ВО 2016 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 од општеството, 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 2016 година се проектите финансирани од
УСАИД – Проект „Со читање до лидерство“ и Проект за професионален и кариерен развој на наставниците, како и проектот
финансиран од Европската Унија и Фондациите Отворено општество – Проект за зајакнување на капацитетите и свеста за
демократија кај Ромите преку образование. Повеќе детали за секој од проектите ќе најдете во продолжение на овој извештај.

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, 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.
Посетални информации за спроведените активности во рамки на овој проект се дадени во продолжение.

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) и врз
основа на добиените резултати да се изработат стандарди за постигања по читање и
математика за почетните одделенија.
Обука за примена на ЕГРА и ЕГМА инструментите на турски јазик:
За потребите на спроведување на националната студија, проектот ги прилагоди
инструментите ЕГРА и ЕГМА на турски јазик и обучи 39 оценувачи со цел и учениците
кои следат настава на овој јазик да можат да учествуваат во студијата за процена на
јазичната и математичката писменост. Училиштата исто така добија и таблет
компјутер за поефикасно спроведување на студијата.
Национална студија за процена на читањето и математиката во почетните одделенија во мај 2016: Во студијата спроведена во мај
2016 година се прибираа податоци за иницијалните резултати по почетно читање и математика во сите 336 училишта на примерок
од 4000 ученици од второ одделение и 4000 од трето одделение на македонски, албански и турски наставен јазик. Покрај ова,
континуирано се следат и резултатите по читање и математика на 500 ученици од четврто одделение, кои иницијално беа оценувани
со ЕГРА и ЕГМА во мај 2014 година кога биле во второ одделение и во мај 2015 во трето одделение, а понатаму ќе се следат и во мај
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Програмски активности во текот на 2016 година

Резултати по читање: Учениците на национално ниво имаат добри резултати во препознавање и точно изговарање на буквите, но
вештините за течно читање на краток текст и разбирање на прочитаното не се добро развиени, без оглед на наставниот јазик.
Разбирањето на прочитаниот текст е голем предизвик за учениците и од второ и од трето одделение. Резултатите покажуваат дека
учениците на ниту еден наставен јазик не го постигнуваат меѓународниот стандард да можат да одговорат на 80% од поставените
прашања. Лонгитудинално, течното читање и разбирањето на прочитаното се подобруваат кај учениците од четврто одделение, но
разбирањето на прочитаното е под меѓународниот стандард од 80% точно одговорени прашања за текстот. Статистичката анализа
покажа дека главни фактори за успех во читањето на сите наставни јазици и во двете одделенија се развиените вештини за читање
пред тргнување на училиште и достапноста на книги во домот. Учениците кои имаат повеќе книги во домот исто така имаат и
подобро развиени вештини за разбирање на прочитаното. Поголемо вклучување на родителите, достапноста на повеќе 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 само основно образование или пак немаат
никакво образование.
Резултати по математика: Во областа на математиката, резултатите покажаа дека за учениците најтешка задача во двете
одделенија е одземањето, а по него се текстуалните задачи. Намалувањето на резултатите во собирање и одземање кај
четвртоодделенците од лонгитудиналниот примерок е загрижувачки знак дека учениците не ги усовршиле овие основни
математички операции. Наставниците треба да им обезбедат на учениците можности да користат дидактички средства за да го
разберат поимот за број и да ги развијат вештините за примена на броевите во практични активности, како и за решавање
проблеми. Резултатите од ЕГРА и ЕГМА треба да се искористат за отворање на концепциски дијалог со образовните установи за
прилагодување на наставната програма за јазик во одделенската настава и утврдувањето стандарди за постигања по читање и
математика.

Kомпонента 2: Професионален развој
Инспирирани, информирани и добро обучени наставници се значаен фактор за
успехот на учениците и затоа е од клучно значење да им овозможиме поддршка и
соодветна надградба и на новите, но и на искусните наставници. 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. Во текот на 2016 година беа спроведени следните
активности како дел од оваа компонента:
Обука за наставници за користење иновативни и ефективни стратегии за
подобрување на јазичните вештини на учениците „Читаме, учиме и се
забавуваме“
ваа еднодневна обука има за цел да ги запознае наставниците со иновативни
пристапи и техники на подучување за подобрување на јазичните вештини на
учениците, а нуди и примери за интегрирање на читањето во останатите
наставни содржини. Во овој период, проектот реализираше 39 обуки„Читаме,
учиме и се забавуваме“ за 892 претставници од 195 основни училишта.
Обука во основно училиште „Истикбал“ во Тетово
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2017 година, кога ќе бидат петто одделение. Пред спроведување на студијата во мај, инструментите беа адаптирани, земајќи ги
предвид научените лекции од претходните студии. ЕГРА и ЕГМА инструментите се спроведуваа од 9-ти до 31-ви мај во сите основни
училишта, вклучувајќи и 3 специјални основни училишта. Според наставниот јазик, податоци се прибираа во 265 училишта на
македонски јазик, 133 на албански и 39 училишта на турски наставен јазик. Со цел да се добијат валидни и релијабилни податоци,
беа ангажирани 71 набљудувач кои ги посетуваа училиштата и ја набљудуваа работата на оценувачите. Според оценувачите, ЕГРА
и ЕГМА инструментите биле позитивно прифатени во речиси сите училишта. Учениците сметале дека процесот е интересен, додека
оценувачите со примена на инструментите добиле јасна слика за областите во кои учениците имаат послаби резултати и каде
наставниците треба да посветат поголемо внимание.

Оваа еднодневна обука им нуди на учесниците мноштво практични примери за
подобрување на математичките вештини на учениците како и низа идеи за
дидактички материјали кои може да ги подготват заедно со учениците, а ќе им
користат во наставата по математика. Дополнително оваа обука има за цел да ги
поттикне учесниците да се осврнат на сопствената пракса и да се посветат на
подобрување на математичките вештини и низ останатите наставни предмети.
Во текот на 2016 година се реализираа 60 обуки „Математика +“ за 1397
претставници од 234 училишта.

Учениците се придружуваат на наставниците и родителите во
преуредување на својата училница во основното училиште
„Тодор Ангелевски“ во Битола

Обука за наставници за создавање на стимулативна средина за учење„нашата училница- нашиот свет“
Училницата треба да биде пријатен и динамичен простор кој ќе ги мотивира учениците активно да учествуваат во индивидуални и
групни активности. Тие треба да се чувствуваат поттикнати да ги користат заедничкиот простор и ресурси истовремено
чувствувајќи се пријатно и безбедно. Оваа обука има за цел да им понуди на учесниците подлабок осврт на принципите за
креирање стимулативна средина за учење. Обуката дава и практичен осврт на овие принципи преку преуредување на една
училница од страна на наставниците и родителите. Во текот на 2016, вкупно 1162 претставници од училиштата и 294 членови од
семејствата на учениците од 234 основни училишта беа вклучени во преуредувањето на училниците со цел да се создаде
стимулативна средина за најмладите.
Дисеминација на обуките
Учесниците од училиштата каде обуките беа реализирани за само тројца претставници, беа поттикнати да го пренесат стекнатото
знаење на останатите колеги од своето училиште.
Во 2016, наставници од 21 училиште извршиле дисеминација на обуката„Читаме, учиме и се забавуваме“ (за 308 наставници), во
13 училишта е извршена дисеминација на обуката „Математика +“ (за 208 наставници) и во 12 училишта е извршена
дисеминација на обуката „Нашата училница- нашиот свет“ (209 наставници присуствувале на
дисеминацијата).
Прирачник„Математика низ игра- 50 активности за совладување на математичките вештини“
Прирачникот„Математика низ игра - 50 активности за совладување на математичките вештини“ е објавен на
веб страницата на Фондацијата„Чекор по чекор“. Прирачникот е достапен на македонски и на албански јазик.

КА
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Oбука за ефективна настава со ученици со потешкотии при читањето
На 30 јуни, Проектот на УСАИД„Со читање до лидерство“ во соработка со Центарот за развој на образованието
„Корени“ спроведе обука за ефективна настава со ученици со потешкотии во читањето. На обката присуствуваа 40 учесници обучувачи, ментори во заедниците за учење и вработените на проектот. За време на обуката, учесниците се здобија со знаења за
различните типови на потешкотии при читањето (со особен фокус на дислексија) и научија начини за разни приспособувања во
училницата кои ќе им овозможат ефективна настава на учениците кои имаат потешкотии при читањето.

Компонента 3: Заедници за учење
Оваа компонента цели кон тоа да го промовира моделот на професионален развој кој се случува во самото училиште, во кој мали
групи на наставници редовно се состануваат и дискутираат предизвици од праксата со цел да негуваат колаборативна
организациска структура и лично ангажирање за постигнување позитивна промена. Суштината на професионалните заедници за
учење е во споделеното знаење меѓу колегите и потенцијалот на секој наставник да поттикне и води позитивна промена.
Мрежни настани
Во 2016 година се одржаа вкупно 22 мрежни настани за 65 училишта од првите три фази од проектот. Мрежните настани беа
структурирани во три дела: на почеток имаше активност наменета за да поттикне учесниците да се запознаат едни со други. Потоа,
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Обука за наставници за користење иновативни и ефективни стратегии за
подобрување на математичките вештини на учениците„Математика+“

Мрежен настан во ОУ „Братство“ – Карпош

На мрежните настани присуствуваа и други гости како родители, ученици, претставници од локалната самоуправа и медиумите,
што придонесе до зголемување на видливоста на заедниците за учење во јавноста и позитивните ефекти кои ги остварува оваа
компонента во училиштата.
Следните чекори во оваа компонента е да се зајакнат и прошират позитивните искуства и влијанија. Наставниците продолжуваат
да работат на развојните активности кои тие ги определиле како клучни за унапредувањето на нивната наставна практика и
учењето на учениците или избираат нови кои ќе се базираат на истите принципи. Заедницата за учење прераснува во синоним за
соработка, споделено знаење и механизам за подобрување на кохезијата во училиштето. ning community is becoming a synonym of
collaboration, shared knowledge and a vehicle for improving organizational cohesion.

Компонента 4: Дигитални ресурси за учење
Оваа комонента создава и адаптира ресурси за читање и математика во форма на аудио-книги, сликовници и дигитални игри и ја
поттикнува употребата на ИКТ во подучувањето мајчин јазик и математика.
Електронска збирка подготовки за час со сликовниците објавени од проектот: Во текот на 2016 година, Проектот на УСАИД „Со
читање до лидерство“ објави електронска збирка подготовки за часови изработени од страна на наставници кои ги користат
сликовниците издадени од проектот. Подготовките беа собрани по пат на јавен повик во текот на 2015 година. Збирката е
изработена со бесплатната алатка Microsoft OneNote и е достапна во две верзии:
Online version (на корисниците секогаш им треба интернет врска за да и пристапат) и
Ÿ Desktop version (корисниците можат да ја симнат збирката и потоа да ја користат без интернет врска, за што претходно
треба да го инсталираат бесплатниот софтвер OneNote Desktop)
Ÿ

Секоја од избраните подготовки за час има и работни листови и дополнителни материјали изготвени од наставниците и истите
можат да се користат на часовите во одделенска настава. Корисниците можат да ги симнат работните листови и да ги
модификуваат според своите потреби или да ги прилагодат за различни тежински нивоа или по различни училишни предмети.
Подготовките за час опфаќаат различни области, но повеќето од нив се фокусираат на математика и општество.
Сликовници на турски јазик: Во текот на 2016, Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ адаптира 12 сликовници на турски
јазик и истите ги објави во електронска форма во Дигиталната библиотека .
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наставниците ги изложија своите постери на кои беа претставени нивните развојни активности. Понатаму, учесниците имаа
можност да напишат коментар, прашање или некоја идеја на постерите од колегите. На овој начин се поттикна еден поинаков тип
на дискусија за развојните активности на наставниците. Координаторите ги претставија своите заедници за учење и училиштата
преку постери или PowerPoint презентации. Настаните, кои беа водени од менторите на заедниците за учење, завршуваа со
дискусија за тоа што научиле наставниците низ овој процес, како членувањето во заедницата за учење им ги променило
ставовите кон нивната работа и професионалниот развој, што би биле нивни следни чекори итн. Наставниците, исто така,
пополнуваа инструмент во кој го опишаа своето искуство на мрежните настани и овој документ го додадоа во своето развојно
портфолио како доказ за учеството.

Компонента 5: Вклучување на семејството и заедницата
Оваа компонента подготвува и реализира иницијативи и креативни активности кои го подигаат
интересот за читање и математика кај најмладите ученици и ги вклучуваат нивните родители,
семејството и пошироката заедница во процесот на описменување.

Во текот на 2016, во 64 училишта од различни региони, проектот организира работилници за
изработка на сликовници. За време на овие работилници, одделенските наставници и родителите
заедно изработуваат сликовници на математички или други однапред дефинирани теми според
наставната програма или интересите на децата. Рабптилниците се одржуваа на македонски и/или
албански јазик, според наставните јазици во секое од училиштата.
„Читањето и математиката се забавни“ – настани во училиштата
Проек тот организира 8 нас тани „Читањето и
математиката се забавни“ кои пред с имаат за цел да
прикажат забавен и иновативен начин на читање
сликовници и учење математика и истите се во соработка
со познати личности од сферата на уметноста, културата,
спортот итн. Целта на овие настани, исто така, е и да ја
промовираат важноста на читањето и математиката
пред родителите и пошироката заедница.

Пејачката Дани Димитровска чита
сликовници со учениците од
Заводот „Кочо Рацин“ – Битола

Библиотека на тркала: Во текот на 2016 година,
Библиотеката на тркала посети 72 различни локации и во
активностите се вклучија вкупно 5200 ученици од
одделенска настава и 420 наставници,, родители,
медиуми и останати претставници од локалната
заедница. Повеќето од локациите (50 од вкупно 72) беа
централни или подрачни училишни згради од
оддалечени рурални или планински места и заедници
без училишна или јавна библиотека.

Учесничка на работилница од
ОУ „Петар Мусев“ – Богданци ја
презентира сликовницата која ја
изработила за време на работилницата

Библиотеката на тркала во посета на
ОУ „Атанас Нивичански“ - Василево

Настан “Speech4Teach”: На 5 октомври, Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ организира настан за да го одбележи
Меѓународниот ден на писменоста, Меѓународниот ден на писменоста, Меѓународниот ден на учителите и Детската недела.
Настанот под наслов “Speech4Teach – инспирација за едукација” ретставуваше конференција која понуди инспиративни идеи за
писменоста и образованието од страна на еминентни практичари од областа на образованието, родители и талентирани ученици,
како и практични работилници за едукатори. На “Speech4Teach – инспирација за едукација” се обратија седум говорници, кои од
различни аспекти, преку свои лични приказни и професионално искуство, говореа за предизвиците и успесите во образованието.

Директорот на Мисијата на УСАИД
во Македонија, Џејмс Стајн

Елена Апостолова, одделенски наставник,
за време на нејзиниот инспиративен говор

Работилници за изработка на математички дидактички
средства, преуредување на училницата,
изработка на илустрации за сликовници
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Работилници за изработка на сликовници за родители и наставници

Кампања за здрави читачки навики: Во декември, Фондацијата „Чекор по
чекор“ организира Фејсбук кампања за здрави читачки навики. Целта на
кампањата беше да се потсетат родителите и останатите членови од
семејството на важната улога која ја имаат во читањето и подучувањето на
најмладите ученици дома. Главната порака на кампањата беше „Да читаме
со нашите деца најмлаку 20 минути на ден.“. Доктор Читко, маскотата на
кампањата, секојдневно споделуваше совети за учење преку официјалните
Фејсбук страници на УСАИД Македонија и Фондацијата„Чекор по чекор“.

Марија и нејзиниот син Андреј – дел од оние кои
споделија свои фотографии во отворениот повик
Readers are Leaders Project

Readers are Leaders Project

Д-р ЧИТКО ви најавува:
КАМПАЊА ЗА ЗДРАВИ ЧИТАЧКИ НАВИКИ

совети
активности
ресурси

Readers are Leaders Project

РОДИТЕЛСКА ЗАКЛЕТВА
Ќе му читам на моето дете.

Ги содржи сите неопходни
витамини за здрави читачки
навики: витамин А, Б, В, Г, Д......

Ќе му читам и зиме и лете.
Од моментот кога ќе се роди.

Пред употреба, консултирајте
се со вашиот локален книжар
или библиотекар.

Па и на училиште
кога ќе почне да оди.

1 - 25 декември 2016

Readers are Leaders Project

Readers are Leaders Project

Readers are Leaders Project

СОЗДАДЕТЕ РИТ АЛ НА ЧИТАЊЕ

Во рамки на кампањата беше отворен и повик за споделување фотографии.
Сите родители и останати членови од семејството кои споделија
фотографии од тоа како читаат книги и сликовници со своите деца дома,
добија сликовници како награда. Кампањата беше позитивно прифатена
од страна на голем број основни училошта, библиотеки и од медиумите.

Поврзувајте ги содржините
за кои читате со вашето
дете, со искуство од
секојдневието. На пример,
ако читате книга за
животни, заедно посетете
зоолошка градина или
животинска фарма.

Readers are Leaders Project

!

Читањето книги
со вашето дете е
подеднакво здраво
како јадењето
овошје и
зеленчук.

Препознајте ги
интересите на децата и
заедно со нив одберете
ја сликовницата
која ќе ја читате,
на тема која нив
ги интересира.

Најдете најпогодно време од
денот за читање со вашето дете.
Одберете тивко и удобно место
за да читате и раскажувате со
детето во ваша прегратка.
Направете интересна шапка која
ќе ја носите секогаш кога ќе
читате приказна заедно. Така
читањето ќе стане дел од
вашето секојдневие.

Readers are Leaders Project

СОЗДАДЕТЕ МАЛА ДЕТСКА
БИБЛИОТЕКА ВО ДОМОТ
Збогатувајте ја постојано со
нови наслови кои ќе ги
купите, позајмите,
добиете на подарок
или со сликовници
кои ќе ги изработите
со вашето дете.

Readers are Leaders Project

СОЗДАДЕТЕ КАТЧЕ ЗА ЧИТАЊЕ
Во близина на детската
библиотека, поставете
меко столче или
создадете удобно катче со
перници и ќебенца каде
детето ќе се чувствува
толку пријатно што ќе сака
да поседи што подолго
заедно со книгите.

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија беше 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 се спроведуваше во периодот од декември 2012 до
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, целта на проектот беше 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 реализираа преку следниве три компоненти:
1.
2.
3.

Правна компонента
Финансиска компонента, и
Компонента за стандарди за наставнички компетенции.

Фондацијата „Чекор по чекор“ беше вклучена во спроведување на дел од активностите од третата компонента. Општата цел на
оваа компонента беше 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.
Во текот на 2016, Фондацијата„Чекор по чекор“ учествуваше во спроведување на следните активности:
ОБУКА ЗА КОМИСИЈАТА ЗА КАРИЕРНО НАПРЕДУВАЊЕ
Во април беше одржана обука за претставници од институциите што согласно законските решенија ќе ја сочинуваат комисијата за
напредување во звање. Согласно предложените решенија, Комисијата го бодува професионалниот развој и е задолжена за
изготвување на ранг листа на пријавените кандидати.
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Огромниот број од околу 400 посетители, како и нивните позитивни
реакции за настанот, беа доказ дека кај просветните работници, родителите
и останатите чинители во образованието, навистина постои потреба и
интерес за настани и можности за дискусија за предизвиците и успесите во
образованието.

Во текот на месец април и мај беа одржани обуки за советниците од Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно
образование и обука, со цел да се запознаат со Извештајот од стручен увид за исполнетоста на професионалните стандарди за
наставник – ментор. Обучувачи беа советници од БРО и ЦСОО, а учесниците дискутираа и ги усогласуваа критериумите според кои ќе се
врши бодувањето преку пробно бодување на портфолио.

ИНФОРМАТИВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД УЧИЛИШТАТА
Во периодот од 10-12 мај беа одржани кратки информативни презентации за продуктите развиени во рамки на проектот за
претставници од основните и средните училиштата. Учесниците беа запознаени со содржината и формата на:
Основните професионални компетенции и стандарди за наставници;
Основните професионални компетенции и стандарди за стручни соработници;
Професионалните компетенции за директори;
Прирачникот за следење на работата и планирање на професионалниот развој на наставниците во основните и средните
училишта во Република Македонија;
Ÿ Упатството за начинот и формата на менторската поддршка на наставниците – приправници и стручните соработници –
приправници во основните и средните училишта;
Ÿ Од почетник до ментор - Водич за професионален и кариерен развој на наставниците во основните и средните училишта;
Ÿ Од почетник од ментор - Водич за професионален и кариерен развој на стручните соработници во основните и средните
училишта. Исто така, учесниците беа запознаени и со решенијата за кариерно напредување.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И СВЕСТА ЗА ДЕМОКРАТИЈА КАЈ РОМИТЕ
ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ
Со финансиска поддршка на Европската Унија и Фондациите Отворено општество, Фондацијата „Чекор по чекор“ во соработка со
Центар за социјални иницијативи„Надеж“ и Здружение Центар за образовна поддршка„Дендо Вас“, во општините Шуто Оризари и
Ѓорче Петров го спроведува Проектот за зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование.
Проектот има за цел подобрување на состојбата на ромската заедница преку:
Improving education achievements, including school readiness of 120
preschoolers, school performance of 210 primary school children and
literacy levels of young girls and women;
Ÿ Enhancing information and skills levels of Roma families for better
parenting practices and proactive responsible citizenship of 500 mothers,
women and girls through informational and educational sessions, creative
and bonding workshops, and reading clubs;
Ÿ Promoting Roma democratic participation in community processes and
improving capacities and involvement of Roma CSOs in activities for women
and children, through cooperation and collaborative local activities.
Ÿ

Сузана Киранџиска, Извршен директор на
Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија,
на отворањето на проектот
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ОБУКИ ЗА СОВЕТНИЦИТЕ

¨ Проценка на потребите, бариерите и можностите, преку анализа на постоечката документација и обезбедување
на информации од клучни информанти од заедницата, вклучувајќи ги претставниците на институциите и корисниците.
Проценката пружа информации за потребите на Ромите од вештини за сопствен развој, одговорно родителство и
демократско учество во заедницата;
¨ Формирани се локални едукативни центри во просториите на ЗЦОП Дендо Вас во Ѓорче Петров и ЦСИ Надеж во
Шуто Оризари;
¨ Дневни активности со 3 групи по 20 деца на предучилишна возраст (60 во периодот јануари-септември и
дополнителни 60 кои се запишаа во септември 2016) во кои децата во стимулативна средина ги подобруваат својот
когнитивен, социо-емоционален и моторички развој и комуникацијата на македонски јазик. Во соработка со локалните
училишта се олесни процесот на запишување и прилагодување на децата во прво одделение;

¨ Дополнителна/корективна настава и помош за пишување домашни задачи; во центрите, 215 ученика добија
помош за разбирање и/или консолидирање на лекциите изучени на училиште и во пишување на домашни задачи.
Работата се одвива во две смени, а најголемо внимание се обрнува на совладување на нови лекции и совладување на
целите по предметите математика и македонски јазик. Се одржува редовна комуникација со родителите, стручните
служби на училиштата и со наставниците, а должно внимание се посвети и на подготовка на учениците за полагање на
екстерните тестови;

¨ Описменување на 8 жени и девојки, кои и покрај тоа што делумно посетувале училиште, не се доволно способни
писмено да комуницираат и вршат прости математички операции. Обуката се спроведе во домовите на корисничките, а
траеше 3-4 месеци, во зависност од потребите;
¨ Одржани се вкупно 104 информативни и советодавни сесии за жени на следниве теми: Хигиена во домот и во
семејството, Здравствени проблеми кај возрасни жени, Запишување на деца во прво одделение и обврски на родителите
во образованието на своите деца, Превенција од заразни болести (пренесување, заштита, лекување), Безбедно
мајчинство, Подобро родителство - важноста на позитивната дисциплина и воспитување, Најчести заболувања кај
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Позначајните постигања во текот на 2016 година вклучуваат спроведување на следниве активности:

¨ држани се 80 креативни и едукативни работилници со деца и родители за подобрување на знаењата,
вештините и мотивацијата на родителите за едукативна работа со децата во домот, преку комбинирање на креативни
содржини со образовните цели кои се обработуваат во центрите и училиштата;

¨ Одржани се 80 сесии на Литературното/читачкото катче, во рамките на кое се обработуваат лектири, поезија и
проза, и се воведуваат навики за читање на книги, весници и електронски содржини, според интересот на девојките и
жените кои учествуваат во работата на Читачкото катче;

¨ Одржување на соработка и размена на информации со НВОа кои работат на подобрување на состојбата на
Ромите и со надлежни институции, вклучувајќи ги локалните училишта, Министерството за труд и социјална политика Секторот за еднакви можности и Министерството за образование и наука - Управата за развој и унапредување на
образованието на јазиците на припадниците на заедниците;

¨ Подобрување на видливоста и присутноста на прашањето на состојбата на ромските жени и деца, преку поставување
на наменска интернет страница и зајакнување на соработката со медиумите.
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претшколски и школски деца, Специфични здравствени проблеми кај девојки во пубертет, Прописи и барања во областа
на социјалната заштита, Пристап до институции и неопходни документи, по сектор, Справување со последици од поплави,
Права во изборниот процес, и Права во областа на социјалната заштита (поддршка и помош на ранливи групи со посебен
фокус на жените Ромки, деца, семејство);
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Адреса: бул.Партизански одреди бр.72а, 1000 Скопје; тел/факс: 02/3077-900
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