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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 социоекономски 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) (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

Во текот на 2018, тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“ учествуваше на бројни настани и активности за професионален
развој и тоа на:
§

конференцијата на NEPC мрежата на центри за креирање образовни политики во Крк, Хрватска,

§

студиска посета во Талин, Естонија во рамки на проектот BRAVEdu „Улогата на образованието во рушење на табуата за
сиромаштија“,

§

регионалната летна школа на NEPC мрежата за справување со економските нееднаквости во училиштата одржана во Брела,
Хрватска,

§

регионалната годишна конференција за наставници организирана од Центарот за образовни иницијативи „Чекор по чекор“
во Сараево, Босна и Херцеговина,

§

конференцијата за професионален развој и размена на искуства меѓу претставниците од земјите – членки на
Меѓународната асоцијација„Чекор по чекор“ (ISSA) во Загреб, Хрватска и

§

активност за професионален развој на Меѓународната асоцијација„Чекор по чекор“ (ISSA) во Лиден, Холандија.

Извршната директорка на Фондацијата „Чекор по чекор“ учествуваше на четвртиот генерален годишен состанок EURead во
Брисел, Белгија, на која се собраа претставници од 25 организации кои работат на унапредување на јазичната писменост во 22
европски земји. Под мотото "Јавното наспроти приватното? Модели на финансирање на читањето и писменоста во Европа ",
учесниците заедно со претставници од издавачки куќи, приватни компании и релевантни институции, дискутираа за
можностите за финансирање на образованието со цел развивање идни стратегии за унапредување на читањето и писменоста.
Со цел да се подигне свеста за важноста на образованието и писменоста во раното детство, по конференцијата беше лансирана и
кампањата "Европа чита".
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АКТИВНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ТИМОТ НА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“

Целта на проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ беше 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. 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. Со последната модификација, УСАИД одобри продолжување на проектните активности до крајот на јуни 2018. 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. Подетални информации за спроведените активности во рамки на овој проект во последната година од неговоте
реализирање (2018 година) 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 јазичната и математичката писменост
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.

Стандарди за постигања по читање и математика
Врз основа на студиите за проценка на јазична и математика писменост во 2018 проектниот тим работеше на изработка на
стандарди за постигање по читање и математика за почетните одделенија. Процесот на подготовка на стандардите започна со
формирање на работна група сочинета од одделенски наставници, педагози, психолози и универзитетски професори кои заедно
работеа на подготовка на стандардите под водство на експертите од Државниот испитен центар (ДИЦ), Бети Ламева и Тања
Андонова Митревска. Првата веерзија од стандардите беше доставена до поширока работна група во која членуваа и
претставници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Државниот испитен центар. По
добиените сугестии, експертите од ДИЦ ги финализираа стандардите за постигања по читање и математика. Овие стандарди беа
подготвени на македонски, албански и турски јазик.
Во мај 2018 год., беа подотвени постери на кои беа претсававени стандардите. Овие постери беа поделени на присутните на
завршниот настан на проектот, но исто така се објавени на веб страната на Фондацијата „Чекор по чекор“ со цел наставниците,
родителите и учениците да можат да ги следат постигања по читање и математика.

Стандарди за постигања по читање и математика
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ПРОЕКТ НА УСАИД „СО ЧИТАЊЕ ДО ЛИДЕРСТВО“

Оваа компонента има за цел да ги подобри постигнувањата на учениците по мајчин јазик и математика преку активности за
професионален развој на наставниците од почетните одделенија. Преку поттикнување на соработката во училиштето и преку
искуствено учење се стигнува до најдобри резултати во професионалниот развој, па затоа обуките кои се реализираа како дел од
компонента 2 им нудат на наставниците можност за подобрување на нивните вештини, развивање на нови наставни стратегии и
поврзување со колегите од другите училишта. Во текот на 2018 година беа спроведени следните активности како дел од оваа
компонента:

Обука за наставници за користење иновативни и ефективни стратегии за подобрување на математичките вештини на
учениците„Математика+“
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 2018 година се
реализираше1 обука„Математика +“ за 27 претставници.

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 2018, вкупно 343 претставници од училиштата и 157
членови од семејствата на учениците од 27 основни
училишта беа вклучени во преуредувањето на училниците
со цел да се создаде стимулативна средина за најмладите.

Обука за наставници за создавање на стимулативна средина за учење
„Нашата училница- нашиот свет“ во О.У. Александар Македонски- Скопје

Прирачникот„20 активности за јазично и математичко описменување на ученици со попреченост“
Прирачникот„20 активности за јазично и математичко описменување на ученици со попреченост“ е објавен на веб страницата на
Фондацијата„Чекор по чекор“. Прирачникот е достапен на македонски и на албански јазик.

Компонента 3: Заедници за учење
Оваа компонента ги промовира професионалните заедници за учење лоцирани во училиштата како метод за контекстуализиран
и одржлив професионален развој на наставници во чија основа е личното залагање на наставниците и создавањето споделено
знаење. Целта на заедниците за учење е во споделувањето позитивни практики со колегите и на тој начин негување на култура на
учење во училиштето. Во текот на 2018 година како дел од оваа компонента се реализираа следните активности:

Менторки средби
Менторските средби се реалзиираа со времетраење од 2-2.5 во просториите на училиштето под менторство на проектните
ментори или училишните координатори. Во текот на 2018 година проектот ја продолжи поддршката во училиштата, a динамиката
и степенот на поддршка зависеше од индивидуалните потреби на училиштата. Контролните училишта во 2018 година добија
поинтензивна поддршка поради нивното подоцнежно вклучување во проектот, земајќи ги предвид сите научени лекции од
претходните циклуси на менторски средби.
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Компонента 2: Професионален развој

Мрежните настани се еден важен начин за оснажнување на
наставниците и подобрување на нивните капацитети за
професионален развој. Овие мини-конференции беа
организирани со цел ефектите на овој колаборативен модел на
професионален развој да добијат поголема видливост на
опшинско ниво (поради што сите мрежни настани беа
нарекувани регионални мрежни настани).
Во 2018 година се одржаа 11 мрежни настани на различни
локации во државата.
Мрежен настан во О.У. Тошо Велков Пепето- Кавадарци

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.

Сликовници преведени на турски, босански и знаковен јазик
Во текот на 2018 година, проектот адаптираше 20 сликовници на турски и 15 сликовници на босански јазик и истите ги објави во
електронска форма на веб страната на Фондацијата„Чекор по чекор“.
Дополнително, останатите 16 сликовници беа адпатирани на знаковен јазик со цел да се зголеми пристапот на деца со оштетен
слух до сликовници. И овие сликовници беа објавени на веб страната на Фондацијата„Чекор по чекор“.

Компонента5: 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. Како дел од оваа компонента во текот на 2018 година беа реализирани следните активности:

Работилници за изработка на сликовници со родители и наставници
Во 2018 година беа спроведени работилници за изработка на
сликовници на математички теми во 27 основни училишта од
контролната група на училишта. На овие работилници учествуваа
319 наставници, 221 родител и 19 ученици. Дел од позитивните
аспекти се што овие работилници се одлична можност за
соработка меѓу наставниците и родителите, а практичните насоки
кои се претставени за време на работилниците, родителите и
наставниците лесно можат да ги користат со учениците дома или
во училница.
Работилници за изработка на сликовници со родители и наставници
во О.У. Крсте Мисирков- Бистрица

Библиотека на тркала
Во текот на 2018 година, Библиотеката на тркала посети 28 различни локации, централни и подрачни училишни згради кои
изразија интерес да се вклучат во оваа активност. Вкупно 2628 ученици, наставници и родители учествуваа во овие активности.
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Мрежни настани

Петте успешни години од реализирањето на проектот на УСАИД„Со читање до лидерство“ ги одбележавме со два настани:
§

Олимпијада за читање и математика- На 16 мај 2018 година, околу 250 ученици и наставници од
основните училишта од Македонија учествуваа во едукативните активности под наслов„Олимпијада за
читање и математика“ што се одржаа на сцената „Школка“ во Градскиот парк во Скопје. Учесниците на
настанот како и случајни минувачи се вклучија во едукативните активности кои се реализираа во 12
центри со активности (во групи од 15-20 деца). Овие активности имаа за цел да покажат дека
математиката и јазичните активности се забавни.

Олимпијада за читање и математика на 16ти мај 2018
§

На 22 мај, во хотел Александар Палас во Скопје, се оддржа завршниот настан на проектот. На овој настан
присуствуваа околу 250 учесници вклучувајќи и претставници од образовните институции
(Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Државниот испитен
центар и сл.), наставничките факултети, 90 основни училишта како и претставници од локални и
интернационални организации кои работат на полето на образованието.

Завршен настан, 22ри Мај, 2018
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Завршни настани

Од март 2018 година Фондацијата „Чекор по чекор“ почна да го спроведува проектот „Инклузивни партнерства во заедниците“,
кој е финансиран од Европската Комисија, преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР) 2016-2017 Поддршка за граѓанското општество преку национални програми за поддршка (European Instrument for Democracy and Human
Rights (EIDHR)2016-2017 Supporting a civil society through Country-Based Support Schemes (CBSS)), во соработка со Здружението
на студенти и младинци со хендикеп, Скопје. Проектот се спроведува од март 2018 до февруари 2020 г.
Главна цел на проектот е да развие и пилотира ефективен и инклузивен модел за подобрување на административните и
стручни капацитети на засегнатите страни на локално и национално ниво заради овозможување на социјална и економска
инклузија на лицата со попреченост преку достапни локални услуги дизајнирани по мерка на лицата со попреченост поголеми
можности за инклузија на лицата со пречки во развојот во процесите на образование и вработување.

Специфичните цели на проектот се:
§

Специфична цел 1: Подобар пристап на лицата со пречки до услуги и вклученост во животот во заедницата преку:
подобрување на капацитетите на локалните власти и граѓанскиот сектор за колаборативно обезбедување на
податоци за состојбата на лицата со попреченост и нивните семејства; зајакнување на локалните установи
(училишта, центри за социјална работа и центри за вработување) со цел обезбедување на инклузивен пристап кон
образовни и други услуги во заедницата; и зајакнување на граѓанските организации кои ги застапуваат правата на
лицата со попреченост за учество во локалните процеси на донесување одлуки.

§

Специфична цел 2: Засилување на образовната и работната инклузија на младите со попреченост преку
ангажирање и зајакнување на капацитетите на младите за застапување, и лобирање и подигање на свеста за
инклузија на млади кои се во и вон од образовниот процес, во програми за образование и стекнување на вештини за
вработување.

Проектни активности:
1. Воспоставување на локални проектни партнерства во 6 општини
2. Градење капацитети на граѓанскиот сектор и локалните власти за планирање, собирање податоци и
мониторинг и евалуација во однос на состојбата на лицата со попреченост со цел развивање на инклузивни
локални заедници
3. Градење на инклузивни средини за учење во 12 основни училишта и подигање на свеста за правото на несегрегирано образование
4. Развивање на Модел на„Инклузивна општина“
5. Проценка на степенот до кој општината спровела/спроведува активности за олеснување на пристапот на
лицата за попреченост до услугите и нивната вклученост во општинскиот живот
6. Подготвување на Локален акциски план за инклузија на лицата со пречки во развојот
7. Спроведување на инклузивни активности во 6 општини преку мали грантови
8. Зајакнување на капацитетите на ученички тела во средните училишта преку обука на ученици со и без
попреченост
9. Поддршка на воншколски и вон-наставни активности и секции во средните училишта
10. Организирање на национален конкурс за творби подготвени во рамки на вон-наставните активности и
секциите и спроведување на кампања за подигање на свеста за придобивките од инклузивно образование
12. Обука и кариерно советување на ученици и млади со попреченост за вработување
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ПРОЕКТ „ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА СО ЗАЕДНИЦИТЕ“ (CLIP)

На почетокот на имплементирање на проектот проектот отвори повик за вклучување на заинтересирани општини и
невладини организации (од лица со попреченост или кои застапуваат лица со попреченост) да се вклучат во проектот.
Отворениот повик се состоеше од следниве критериуми:

§

Покажан интерес и посветеност на сите локални партнери (потпишани изјави за интерес од сите
одговорни страни)

§

Претходно искуство со општината или со давање услуги на локално ниво (опис на минати проекти или
инцијативи);

§

Искуство во имплементирање проекти кои вклучуваат лица со попреченост (опис на претходни проекти,
информации за кадарот во невладините организации, комуникација со целната група во локалното
население

§

Солидни административни и финансиски процедури (копии од финансиски и сметководствени
извештаи од невладината организација)
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Воспоставување локални инклузивни партнерства во шест општини

Во овие партнерства влегуваат и едно - две основни училишта и едно средно училиште од општината во кои се спроведуваат
проектните активности. Воспоставените партнерства се резимирани во следната табела:

Невладина
организација

Општина

Основно училиште

Средно училиште

Сината птица

Скопје – Карпош

СУГС „Георги Димитров“

Хендимак

Тетово

ОУ „Јан Амос Коменски“
ОУ „Димо Хаџи Димов“
ОУ „Лирија“
ОУ „Андреја Савески Ќиќиш“

Хендимак

Гостивар

ОУ „Исмаил Ќемали“

СОТУ „Гостивар“

Инклузива

Куманово

СОУ „Перо Наков“

Порака Наша

Куманово

Вера

Струмица

Мобилност

Велес

ОУ „Кочо Рацин“
ОУ „Бајрам Шабани“
ОУ “Христијан Карпош“
ОУ „Браќа Миладиновци“
ОУ „Сандо Масев“
ОУ „Гоце Делчев“
ОУ „Блаже Конески“
ПОУ „Маца Овчарова“

СОТУ „Гоце Стојчески“

ССОУ „Киро Бурназ“
СОУ „Јане Сандански“
ССОУ „Кочо Рацин“

Развивање на иновативен„Модел на инклузивна општина“
За да се овозможи развивањето на моделот на инклузивна општина се креираше база на податоци во која влегоа меѓународни
искуства и државни интервенции вклучувајќи и извештаи од разни организации и институции. Главниот заклучок од оваа
активност беше препознавањето на уделот на вклученоста на граѓанските организации и организациите на лица со попреченост
во идентификувањето на недостатокот и адресирањето на инклузивноста во државните политики и практики.
Избраниот експерт за креирање на моделот беше Милица Трпевска, која освен што има релевантни квалификации и искуства во
областа на подобрување на инклузијата и самата е лице со попреченост (целосно оштетен вид). Како резултат беше развиен
Моделот на инклузвна општина кој е синтеза на разни меѓународни искуства и научени лекции од локални иницијативи за
инклузија. Тој ги содржи следниве поглавја: Дефиниција и опис на инклузивна општина во која сите се добредојдени и
предуслови за креирање инклузивни практики, политики и услуги; листи за самопроцена; упатства за пополнување на листите
за самопроцена, за собирање информации и потенцијални извори на податоци и препораки за тоа како да се користат
податоците за да се развие Локален инклузивен акциски план (ЛИАП).

Областите вклучени во Моделот се:
§

Пристап до дисагрегирани податоци

§

Пристапност и инфраструктура

§

Инклузивно образовние

§

Инклузивни здравствени услуги

§

Инклузивни социјални услуги

§

Инклузивна забава, рекреација и медиуми

§

Инклузивно управување и креирање на политики (вклучувајќи соработка со граѓанскиот сектор)

Овој Модел беше основа за креирање на модули за тридневната обука наменета за претставници од локалната самоуправа и
локалните невладини организации кои се вклучени во проектот.
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По евалуација на добиените апликации, проектот потпиша меморандум за соработка со шест општини и седум невладини
организации.

Дел од проектните активности беше и организирање на
обука за претставници од локалните невладини
организации и од вклучените општини (Карпош,
Куманово, Тетово, Гостивар, Велес и Струмица), која се
одржа од Велес од 12 до 15 декември, 2018 година.
Обуката ја спроведуваа Васка Драшковиќ која има
големо искуство во градење политики за локален развој
и Милица Трпевска која е експерт за инклузивни
политики и практики и автор на документот Модел на
инклузивна општина. Главната цел на оваа обука беше
да се претстави Моделот за инклузивна општина и да се
подготват учесниците да го имплементираат овој модел
во нивните општини, особено во следните полиња:
§

Проценка на состојбата со лицата
со попреченост, идентификација на информаици кои недостасуваат и развивање на локални механизми
за редовно следење на ситуацијата, како основа за преземање на соодветни мерки, финансирање и
собирање на средства (fundraising).

§

Анализа на постоечките практики за идентификување на приоритетите и механизмите за планирање на
буџет соодветен на потребите на лицата со попреченост, овозможувајќи им на локалните власти да
одговорат на потребите на сите жители, на владата и донаторите во развивање на инклузивни
општества и остварување на своите социјални одговорности.

§

Развивање на Локален инклузивен акциски план (ЛИАП) пред сè преку процесот на самопроцена на
ситуацијата, дефинирање на приоритети на локално ниво и акции за одговарање на идентификуваните
проблеми и потреби.

Сесиите во обуката ги опфатија следниве теми:
§

Вредности, ставови, стереотипи и предрасуди;

§

Структура и имплементација на Моделот за инклузивна општина;

§

Пристап и прибирање на податоци;

§

Проценка и анализа на податоците, информациите и впечатоците за услугите опфатени во моделот:
пристапност, инклузивни здравствени услуги, инклузивни социјални услуги и пазар на труд; инклузивна
забава, рекреација и медиуми и инклузивни партнерства со граѓанскиот сектор/инклузивно локално
управување.

§

Чекори за развивање на ЛИАП

Еден од идентификуваните резултати од обуката беше и развивање почетна верзија на ЛИАП за кој учесниците добија урнек. Оваа
верзија е основата врз која партнерствата ќе можат да конкурираат за грант во следните фази на имплементацијата на проектот.
На обуката учествуваа 32 учесници од шесте локални партнерства, од кои 18 беа претставници од општината и 14 беа
претставници од локалните НВОа. Според евалуациите обуката беше исклучително позитивно оценета (средна вредност 4.91 од
5). Голем дел од учесниците ја потенцираа корисноста на практичните вежби во склоп на обуката и можностите за соработка кои
се иднетификуваа помеѓу владиниот и невладиниот сектор.
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Градење на капацитетите на локалните невладини организации и локалните
власти преку креирање на поинклузивна заедница

Оваа иновативна активност има за цел да ги развие ученичките капацитети за лидерство и нивно директно вклучување во
училишните организации, органи и структури како начин да се постигне позитивна промена на ниво на заедница, особено во
заложбата сегрегираните средни училишта да се претворат во инклузивни заедници за учење.
Првата серија на обуки беше спроведена во текот на ноември, 2018, од Антонио Даниловски кој има големо искуство како
младински тренер за лидерство, младинско организирање и преземање иницијативи. Оваа серија обуки имаше за цел да ги
подобри вештините на учениците за ученичко организирање, партиципативно лидерство и донесување одлуки.

Сесии кои беа дел од обуката:
§

Скала на учество (Роџер Харт)

§

Создавање заедничко разбирање за потребата од ученичко организирање

§

Работење во тим/справување со проблеми и преговарање (Градење мост)

§

Нивоа на донесување одлуки

§

Ученички организации и организирање (симулација)

Според евалуациите генералниот впечаток од обуката беше позитивен (средна вредност 4.75 од 5). Голем дел од учесниците
изјавија дека вежбите како градењето мост и скалата на учество на Роџер Харт им биле многу корисни во идентификувањето на
вистинската вредност на инклузивноста и информираното учество во општествениот живот.

Обуки за училишните инклузивни тимови со цел подигање на свеста за правото на
несегрегирано образование на учениците со попреченост
Во текот на месец ноември во шесте основни училишта беше реализирана обуката за запознавање со Меѓународната
класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ) и подготовка на ИОП според МКФ. Оваа обука беше
реализирана од Прим. Д-р Мери Бошковска, детски психијатар со богато работно искуство со целната група, искуство во
процесот на идентификација на пречки во развојот и давање на соодветна образовна и стручна поодршка. Таа е исто така
консултант во процесот на адаптирањето на МКФ за Македонија и негова идна имплементација. На барање на средните
училишта беа поканети и наставници од средните училишта вклучени во проектот.
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Зајакнување на капацитетите за лидерство и застапување на претставници од
ученичките тела во средните училишта за подобрување на образовната и социјалната
инклузија на учениците со попреченост (УП)

§

Што е инклузија (медицински наспроти социјален модел)?

§

Колку се инклузивни нашите училишта (преглед на реална наспроти посакувана практика)?

§

Пречки во остварување инклузивно образование и општество

§

Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ) – основа за идно
планирање на образовната инклузија и поддршка

§

Насоки за работа со деца со попреченост

§

Презентација и дискусија на случаи

Обуката беше особено позитивно оценета (средна вредност 4.8 од 5). Во своите изјави учесниците коментираа за автентичниот
пристап на обучувачката во споделување на мноштвото теоретски и практични сознанија, ефективното користење на анегдотски
примери и умешноста во одговарањето на практичните прашања и проблеми со кои се соочуваат наставниците.
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На обуката беа застапени следниве содржини:

Проектот „Зајакнување на улогата на граѓанското општество во осигурувањето рамноправност и квалитет во предучилишното
образование, воспитание и згрижување (3Е)“ е финансиски поддржан од Европската Унија преку програмата за Зајакната
вклученост на граѓанското општество во реформите за интеграција во ЕУ - Национална програма за поддршка на процесот за
транзиција и градење на институции 2013, (ИПА), а го спроведува Фондацијата за образовани и културни иницијативи Чекор по
чекор – Македонија во партнерство со невладините организации ЦСИ Надеж од Скопје и Биро Мутант од Холандија.
Проектот претставува придонес кон напорите на Владата за подобрување на соработката со граѓанското општество преку
поддржување на конструктивен дијалог меѓу засегнати страни преку градење на капацитетите и познавањата на јавните
установи, општините и граѓанските организации за учество во осигурување квалитетни услуги за граѓаните и зајакнување на
јавната свест за важноста на посетување на установи и програми за предучилишно образование, воспитание и згрижување. Ова
се оствари преку низа активности наменети за запознавање со политиките и практиките на ЕУ, нивна адаптација на локалните
практики, развивање на капацитетите на вработените во установите за ПОВЗ и граѓанското општество, како и подигање на свеста
на сите вклучени и одговорни лица за важноста од сеопфатен конструктивен пристап кон осигурување квалитет кој ги опфаќа
сите аспекти на предучилишното образование, воспитание и згрижување, и ги вклучува сите национални и локални засегнати
страни, особено граѓанското општество и директните корисници, меѓу кои:
§

Студиска посета на Амстердам, Холандија

§

Од 2-ри до 5-ти октомври, 11 претставници на засегнатите страни, меѓу кои Министерството за труд и
социјална политика, Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат, Општина
Карпош, Универзитетот Св. Кирил и Методиј, и невладини организации активни на полето на
предучилишното образование и воспитание остварија посета на партнерската организација Биро
Мутант (Bureau Mutant), за време на која се запознаа со Европската рамка за висококвалитетни системи
за ПОВЗ и разговараа со клучни претставници на организации од граѓанскиот сектор, вклучувајќи ги
Физиоедукатив (Fysio Educatief), Детскиот меѓународен прес центар (Children's International Press
Centre), и Здружението на родители БОинк (BOink). Воедно се организираа посети на установите за
образование, воспитание и згрижување Кдв Кидерријк Биненгастхуистстраат (Kdv Kinderrijk
Binnengasthuisstraat), Градинката СКА (SKA Kinderopvang), и Интегрираниот центар за деца и млади Јуке
(Youké). Учесниците позитивно за искажаа за осознаените политики и практики и препорачаа во
враќањето да се зајакнат напорите за зголемување на опфатот, подобрување на интеракцијата меѓу
вработените и меѓу вработените и децата, градење на систем за следење и вреднување и формирање на
здружение на активни и посветени родители како партнер и поддршка на градинките.

§

Издавање на брошура и информативни материјали за запознавање со европските политики и Предлог
националната рамка за квалитет во ПОВЗ

§

Девет презентации на Европската рамка за висококвалитетни системи за ПОВЗ и Предлог националната
рамка за квалитет во ПОВЗ

§

Со цел подробно запознавање на носителите на политики, практичарите и граѓанското општество во
најновите европски политики и со Предлог националната рамка за квалитет во ПОВЗ се организираше
една презентација за носителите на политики на национално ниво (МТСП, МОН), стручните агенции
(БРО, ДПИ, општини), Универзитетот Св. Кирил и Методиј и донаторската заедница (Европската
делегација, Светската банка, УСАИД, Фондацијата отворено општество Македонија и Уницеф), на која се
презентираа елементите на Предлог националната рамка во полињата пристап, кадар, курикулум,
следење и вреднување и управување и финансирање. Се разви дискусија во која се посочија главните
проблеми во релевантните полиња и се споделија информации за тековните и планираните активности
и мерки. Се искажаа пофални зборови за големиот приоритет и напори кои Владата и сите засегнати
страни го вложуваат на полето на градење квалитетен и сеопфатен систем за ПОВЗ во земјава.
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ПРОЕКТ „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО
ОСИГУРУВАЊЕТО РАМНОПРАВНОСТ И КВАЛИТЕТ ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ (3Е)”

За да им се доближат овие информации до сите локални учесници во процесот на предучилишно
образование, воспитание и згрижување и да се поттикне национална дискусија за прашањето на
квалитетот, се организираа осум регионални средби, во соработка со Општина Струмица, Општина
Куманово, Општина Велес, Педагошките факултети при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје,
Универзитетот Гоце Делчев - Штип и Универзитетот во Тетово, Универзитетската библиотека Св. Климент
Охридски во Битола и Основното училиште Глигор Прличев од Охрид. На овие регионални средби, на кои
учествуваа вкупно 236 претставници од општините ширум земјава, државните и приватните градинки,
универзитетите, државниот просветен инспекторат и невладините организации кои работат со деца на
предучилишна возраст, се презентираа најновите европски политики, Предлог националната рамка за
квалитет во ПОВЗ и се започна дискусија околу достигнувањата но и проблемите со кои се соочуваат
давателите на услуги, а кои би можеле да го забават или попречат градењето на висококвалитетен и
сеопфатен систем за ПОВЗ. Учесниците искажаа задоволство од можноста да се сретнат да разменат
искуства и а воспостават нови партнерства со други организации и стручни лица.

§

Две тридневни работилници за градење вештини за примена на Европската рамка за висококвалитетни
системи за ПОВЗ

§

Од 21-ви до 24 ноември, во Струмица, и од 12-ти до 15-ти декември, во Скопје, се организираа две
тридневни обуки за продлабочено запознавање со Европската рамка за висококвалитетни системи за
ПОВЗ и за примена на Предлог националната рамка за квалитет во ПОВЗ. На обуките учествуваа вкупно 60
претставника од градинките (директори, педагози, психолози, дефектолози, воспитувачи и родители)
Фемо Кулаков од Неготино, Рада Поцева од Кавадарци, Вера Циривири Трена од Штип, Детска радост од
Струмица, Ацо Караманов од Радовиш, Детска Радост, Весели Цветови, 8-ми Март, Буба Мара, Пролет и 13ти Ноември од Скопје, Брешија од Дебар, 8-ми Март од Струга и Димче Мирчев од Велес, од општините
Ѓорче Петров и Кисела Вода, и од невладините организации ЦСИ Надеж и Здружение Мир од Скопје.

§

На работилниците, кои ги водеа Анке фан Којлен од Биро Мутант -Холандија, м-р Елена Мишиќ од
Фондацијата Чекор по чекор и проф. д-р Алма Тасевска од Институтот за педагогија при Филозофскиот
факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје, се споделија информативни документи со
најнови политики и практики од Европската Унија и светот, и се водеа дискусии околу добрите страна на
нашиот систем за ПОВЗ но и околу проблемите со кои се соочуваме во областите пристап, кадар,
курикулум, следење и вреднување и управување и финансирање. Се споделија искуства и мерки кои ги
практикуваат градинките како сопствени иницијативи за подобрување на опфатот и квалитетот, и
посочија главните предизвици за постигање на европските стандарди на квалитет, кои вклучуваат:
преголем број на деца во другите, преголеми листи на чекање, недоволно време за индивидуализиран
пристап и квалитетна интеракција со секое дете, недоволни компетенции кај нововработениот, особено
негувателскиот кадар, нестандардизирани механизми за внатрешно и надворешно следење на
квалитетот на педагошката работа, недоволна соработка со и ангажираност на родителите, несоодветна
цена на услугата и сл. Сите осознаени предизвици и препораки подоцна се преточија во препораки за
акција презентирани во Предлог препораката, која ќе се достави до релевантните носители на политики.
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§

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ е партнер на Мрежата на центрите за образовни политики од
Загреб, NEPC (Network for education policy centers) во реализирање на проектот BRAVEdu, Улогата на образованието во рушење на
табуата за сиромаштија финансиран од Еразмус +Клучни акции 2, Програма на Европската Унија. Во реализирањето на овој проект
партнери се и Форумот за слобода во образованието од Хрватска, ( Forum for freedom in Education) Институтот за образовни
истражувања од Словенија (Educational Research Institute), Praxis од Естонија, како и основните училишта: Дане Крапчев од Македонија,
Тишина од Словенија и Винко Жганац од Хрватска. https://www.edupolicy.net/2017/09/14/bravedu-new-project-at-nepc/
Главната цел на Проектот BRAVEdu е да се зајакне капацитетот на училиштата за поддршка во учењето на учениците од семејства со
низок социоекономскиот статус, постигнување подобри резултати од учењето и нивно активното учество во училишниот живот.
Истражувањата на ПИСА покажуват дека социо-економскиот статус на семејствата е поврзан со академските постигнувања на
нивните деца. Децата што живеат во сиромаштија често имаат послаби јазични вештини, ограничен пристап до материјали за
читање а тоа негативно влијае на резултатите од учењето. Растењето во сиромаштија придонесува детето понекогаш да има
негативна перспектива за иднината и тие деца често се жртви на исмевање од страна на сооучениците. Искуството на НЕПЦ и
неговите партнери покажува дека образовните системи и училиштата во земјите на проектот се борат со прашањето на
сиромаштијата, но тоа ретко се адресира директно и често се разгледува во комбинација со други ранливи групи (Роми,
малцинства, мигранти). Ваквиот пристап на интервенција се оправдува со фактот дека сите овие групи се соочуваат со сериозни
економски проблеми. Статистиката потврдува дека процентот на население кое живее во ризик од сиромаштија и социјална
исклученост е многу поголемо од процентот на споменатите ранливи групи и дека прашањата на учениците со ниски социо
економски статус треба да бидат адресирани директно.
Во рамките на проектот најпрвин беа истражувни и анализирани образовните и социјалните политики и практики во Естонија, и
спроведените мерки кои помогнале сериозно да се намали влијанието на нискиот социоекономскиот статус врз постигањата на
учениците а потоа беше реализирана и студиска посета во Естонија, каде учесниците имаа можност да посетат повеќе образовни
институции (основни и средни училишта, универзитети) да се сретнат со претставници од Министерството за образование на
Естонија, со претставници на локалната самоуправа, со претставници на родителите, социјалните центри и сл.
Исто така беа реализирани студиски посети во Словенија, Хрватска и Македонија на кои претставници од партнерските
организации од овие четири земји, заедно со претставници од четири основни училишта од Македонија, Хрватска, Словенија и
Естонија, разговараа за искуствата кои ги имаат училиштата во надминување на препреките со кои се соочуваат учениците кои
доаѓаат од семејства со низок социјален статус.
Сите горе-наведени партнери, учествуваа на Летната школа организирана од НЕПЦ од 1 до 7 јули, на тема: Справување со
економските нееднаквости во училиштата. Освен учесниците во проектот BRAVEdu, на летната школа имаше учесници од 6 земји
со кои беа дискутирани наодите од студискиот извештај на BRAVEdu за Естонија и податоците од училиштата кои се дел од
проектот. На традиционалната летна школа учествуваа наставници, организации на граѓанското општество и експерти за
подобрување на образованието со претходно искуство во развој на училишни и образовни политики и практики.
При студиската посета во Македонија, учесниците го посетија основното училиште Дане Крапчев, по што следеше работна средба
во Охрид, на која се главната цел беше развивање структура за подготвување активности за родителите и наставниците со кои
може да се помогне да се намалат разликите во училиштето и да се обезбедат еднакви можности за сите деца.
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ПРОЕКТ „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО
ОСИГУРУВАЊЕТО РАМНОПРАВНОСТ И КВАЛИТЕТ ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ (3Е)”

Во текот на летото, Фондацијата „Чекор по чекор“ учествуваше во кампањата "Мрдни со прст" со активности за сите во
заедницата „Од 1 до 101 година“, со што даде значителен придонес кон севкупната цел на кампањата – подигнување на
јавната свест за различните можности за општествени промени кои може да ги направи секој поединец.
Како главен имплементатор на активноста, Фондацијата "Чекор по чекор" организираше три јавни настани на отворено во
три различни општини - на 28-ми јули во Градскиот парк во Охрид, на 24-ти август во Паркот Македонска Фаланга и НУ
Центарот за култура во Битола, како дел од АКТО фестивалот и на 15 септември во Градскиот парк во Скопје, како дел од
финалниот настан за кампањата "Мрдни со прст". На настаните, отворени за широката јавност, случајните минувачи од
најразлични возрасти можеа слободно да се вклучат во интерактивните и едукативни активности - Совети за здрави читачки
навики од Доктор Читко во Библитеката на тркала, Играме, учиме и се забавуваме, Кафуле “Спомени и воздишки”, Драмарама, АРТивизам, Танцуваме заедно, Јога за смеење, Ајде малку да спортуваме или на отворено да гледаат кратки
документарни филмови од колекцијата на МакеДокс.
Бидејќи активностите во заедницата подразбираат учество на различни актери во заедницата, Фондацијата соработуваше со
локалните заедници и вклучи неколку институции, организации и поединци во реализацијата на настаните: Институтот за
Алцхајмерова болест и невронаука, Граѓанско здружение "МакеДок", студенти на УКИМ Факултетот за драмски уметности Скопје, претставници на детски градинки и основни училишта од соодветните заедници и други истакнати членови на
заедниците.
Целта на настаните “За сите во нашата заедница, од 1 до 101 година” беше да се зајакне соработката меѓу членовите на
заедницата, невладините организации и институциите преку:

§

унапредување на јавната свест за важноста на вклучувањето во разни акции во заедницата,

§

развивање на чувство за позитивен идентитет и припадност кон заедницата преку промовирање на
меѓугенерациска комуникација и вредности како што се емпатија, почит, одговорност и поддршка,

§

унапредување на јавната свест за важноста на раниот детски развој и улогата на семејството и

§

унапредување на јавната свест за важноста на институционалната и семејната поддршка за ментално и
физичко здравје и благосостојба на возрасните.
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ЗА СИТЕ ВО НАШАТА ЗАЕДНИЦА ОД 1 ДО 101 ГОДИНА

Целта на Проектот е градење капацитети на децата и младите за активно и одговорно граѓанство. Проектот исто така ќе помогне
да се подигне јавната свест за важноста на проактивното почитување на правата на децата.

Како дел од проектот се реализираа следните активности:
Креативни активности
Во проектните училишта беа организирани креативни ликовни и драмски работилници а за учениците од одделенска настава
беа организирани читања во Библиотеката на тркала. На овие активности учениците се запознаа со Конвенцијата на
Обединетите нации за правата на детето, дискутираа со фацилитаторите за тоа како тие ги сфаќаат правата но и нивните
одговорности и преку нивното искуство ги пренесоа нивните согледувања за тоа дали се почитуваат правата на децата во
нивното училиште, во нивната поблиска околина и во нашата земја. Потоа извесен број од учениците кои се дел од проектот го
изразија својот став и своето разбирање на детските права на визуелен начин а останатите учествуваа во драмски работилници и
подготвија сцени во кои прикажаа дел од проблемите со кои се соочуваат децата.

Обука за социјална правда и детски права
Како дел од проектот беше реализирана и обука за „Социјална правда и детски права“, наменета за учениците, наставниците и
директорите од проектните училишта. Првиот дел од обуката се реализираше на 23ти ноември, во Скопје, а продолжи со
тридневна обука во Охрид од 30ти ноември до 2ри декември. На оваа обука учесниците се запознаа со терминот „Социјална
правда“, кој е клучен столб на средина за учење и развој на детето која ги почитува правата на децата и промовира демократско
учество според возраста, разбирањето и способностите на децата. Работните сесии вклучуваат: Приказна за моето име - учење
да се слуша и да се почитуваат едни со други; Што очекуваме од луѓето околу нас? - дефинирање на приоритетните вредности и
карактеристики на луѓето; Скулптура - учење да се почитува различноста меѓу луѓето и мислењата на другите; Предрасуди и
стереотипи; Права, потреби и одговорности на децата; „DIE модел“ (дескрипција, интерпретација и евалуација) – вредносни
судови и емоции; „Еднаквост и недискриминација“; „Насилство“ - работа со сценарија; „Решавање конфликти“ - справување со
негативни емоции; „Контрола на агресијата“; „Обвини ја жртвата“ - теорија на конкурентен индивидуализам и „Учество“ правото на децата да учествуваат во донесување на одлуки.
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ФОНДАЦИЈАТА ЧЕКОР ПО ЧЕКОР СО ПОДДРШКА НА “SAVE THE CHILDREN
INTERNATIONAL” – КОСОВО И ШВЕДСКАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА
ЗА РАЗВОЈ ГО РЕАЛИЗИРА ПИЛОТ ПРОЕКТОТ „И ЈАС ИМАМ ГЛАС“.
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Промотивен настан на проектот
На 21 декември во Детскиот креативен центар беше организиран настан со учество на деца, наставници и педагози,
директори и родители од проектните училишта, вклучувајќи го и заменик-министерот за образование и наука и
експерти за образование. Учествуваа околу 240 деца и 40 возрасни лица. За време на настанот беа изложени 130
изработки на учениците - цртежи и сликовници, поврзани со нивните ставови за правата на децата. Покрај тоа, децата
изведоа 10 кратки театарски сцени кои ги развија во рамките на активноста „Форум театар“, демонстрирајќи
разбирање за правата на децата и проблемите со кои се соочуваат тие во училиштето и животот воопшто.
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Проектот продолжува во текот на 2019 година и се збогатува со нови теми: „Заштита од врсничко насилство“ и
„Градење на училишта и општини кои промовираат детски права“.
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Адреса: Партизански Одреди бр.72а, 1000 Скопје; Тел/Факс: 02/3077-900
www.stepbystep.org.mk

