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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)/ )/ 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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ФОНДАЦИЈА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ ВО 2014 

Одбележување 20 години од воспитно - образовната методологија  „Чекор по чекор“ во 
Македонија 

Во 2014 година беа одбележани 20 години откако воспитно - образовната методологија „Чекор по чекор“ започна да се 
спроведува во 10 предучилишни установи во Македонија во 1994 година. Во текот на следните години воспитно-образовната 
методологија „Чекор по чекор“ се реализираше во сите предучилишни установи во Македонија како и 84 основни училишта. 
До 2000 година, бројот на наставници, директори, педагози и психолози од предучилишните установи и основните училишта 
кои ги посетија нашите обуки година ја достигна бројката од 5000 учесници.

Дел од темите кои беа обработувани на овие обуки беа: индивидуализација, користење активни методи на работа, 
создавање стимулативна средина за учење, работа по центри на активност, тимска работа, соработка со семејствата итн. Низ 
годините се зголемуваа и иницијативите кои ги реализиравме: беше објавен конкурс за нови автори и илустратори на детски 
сликовници и издадени 11 нови наслови сликовници за деца, беше отворен Детски креативен центар, во тоа време, а и денес, 
единствен на Балканот, соработувавме со факултетите кои обучуваат наставници, реализиравме обуки за унапредување на 
училиштата, обуки за социјална правда, програми за деца од социјално загрозени семејства, за децата Роми, учествувавме во 
проекот Модернизација на образованието, како и во проектите финансирани од УСАИД: Креативна настава и учење, Проект за 
образование на Ромите и Проектот за основно образование.

И во текот на 2014 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 2014 година се проектите 
финансирани од УСАИД  „Со читање до лидерство“, и Проект за професионален и кариерен развој нан аставниците, и проектите 
финансирани од Институтот Отворено општество: „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ и  „Компетентни 
учители за 21.век – принципи на квалитетна педагошка пракса“. Подетално за секој проект можете да прочитате во 
продолжение на извештајот.

Активности за професионален развој на тимот

Тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“ го сочинуваат професионалци со искуство во областа на педагогијата, психологијата и 
проектното работење. За спроведување на активностите во сите региони од државата, Фондацијата има широка мрежа на 
соработници и тоа: наставници, педагози, психолози и директори од предучилишните установи и основните училишта во 
Македонија, како и претставници од образовните институции, професори од факултетите и 
други експерти од земјата и од странство. Во текот на 2014 година, претставници од тимот на 
„Чекор по чекор“ учествуваа во поголем број активности и настани за 
професионален развој: Обука за следење и раководење во Истанбул, Турција, 
организирана од страна на Меѓународната асоцијација „Чекор по 
чекор“ (ИССА), Регионална конференција за едукатори во Коњиц, 
БиХ, организирана од Центар за образовни иницијативи „Чекор 
по чекор“, Работилница за следење на постигањата организирана 
од УСАИД Македонија и Меѓународна конференција „Создавање 
општество за сите: преглед на услугите за ран детски развој", 
организирана од Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор“ (ИССА) 
и Обука за користење на „персона“ кукли како дидактичко средство, 
организирана од Мрежата за ран развој на деца Роми (РЕЈН) во 
Будимпешта, Унгарија. Како дел од иницијативата на УСАИД за јакнење на 
локалните организации кои спроведуваат проекти финансирани од УСАИД, 
Фондацијата „Чекор по чекор“ започна подолготраен процес на 
самопроценка и јакнење на капацитетите, со цел да се постигне 
организациска, програмска и финансиска одржливост на организацијата.
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ПРОЕКТ НА УСАИД „СО ЧИТАЊЕ ДО ЛИДЕРСТВО“

1. КРАТОК ПРЕГЛЕД

На 15 мај 2013 година, Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија и УСАИД потпишаа 
договор за соработка за спроведување на Проектот „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. 

Активности на проектот се спроведуваат во 62 основни училишта од сите региони во земјата, преку пет заемно поврзани 
компоненти. 

2. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ВО 2014 ГОДИНА

2.1. Компонента 1: Процена на јазичната и математичката писменост

Студија за процена на почетната состојба: Главниот фокус на компонентата за процена на јазичната и математичката 
писменост во 2014 година беше спроведувањето на студијата за процена на почетната состојба со јазичните и математичките 
вештини во 42 основни училишта во Република Македонија. Процената беше спроведувана во периодот од 19 до 30 мај 
2014 г., на примерок од 2.012 ученици од второ и трето одделение, на македонски и албански наставен јазик. Дополнително, 
десет ученици од едно основно училиште во кое се образуваат ученици со посебни потреби, кои имаа различно ниво на 
физичка и/или интелектуална попреченост, учествуваа во студијата за да се согледа до кој степен овие ученици ги решаваат 
задачите од инструментите. Вкупно 83 педагози, психолози и одделенски наставници имаа улога на тестирачи и ги задаваа 
инструментите со помош на таблет компјутери. Дваесет набљудувачи и тимот на проектот редовно ги посетуваа училиштата 
за да го надгледуваат процесот и да го осигурат квалитетот на собраните податоци.

Резултати за јазичната писменост: Резултатите добиени со примена на инструментот за јазична писменост покажуваат 
дека е потребно подобрување на вештините за почетно читање на учениците од второ и трето одделение, особено во областа 
разбирање на прочитаното. Добрите резултати во препознавање и именување на буквите не секогаш придонесуваат за течно 
читање. Во скоро сите задачи учениците од градските средини постигнаа подобар успех од учениците од селските средини. 
Подобрување на стратегиите за подучување, подобар надзор од образовните институции, зголемено вклучување на 
родителите, поголема изложеност на книги и други материјали за читање, подобра поддршка од страна на заедницата се 
некои од факторите кои би можеле да придонесат за подобрување на вештините за читање. Секоја интервенција во областа на 
читањето треба воедно да биде насочена и кон учениците од подрачните училишта, кон учениците кои не посетувале 
предучилишно образование и кон децата чии родители немаат завршено или имаат само основно образование.

Резултати за математичка писменост: Резултатите од примена на инструментот за математичка писменост покажуваат 
дека во текот на наставата наставниците треба да го фокусираат своето внимание на разбирање, расудување и примена на 
математичкото знаење наместо на меморирање на правила, формули и процедури. Учениците имаат најголеми потешкотии 
во решавање на задачите со одземање и текстуалните задачи. Треба да се зголеми користењето на манипулативни средства 
во наставата со дел да се олесни учењето на потешките математички концепти. Генерално подобри постигања по математика 
имаат учениците чии родители имаат повисоко ниво на образование. Учениците кои посетувале предучилишна настава и 
имаат книги во домот исто така имаат подобри просечни резултати.

3

Г
О

Д
И

Ш
Е

Н
 И

З
В

Е
Ш

Т
А

Ј
 2

0
1
4



Наоди од прашалниците за практиките во училиштата: Покрај процените со инструментите за јазична и математичка 
писменост, со цел да се дознае до кој степен учениците ги совладале овие базични вештини, подеднакво важно беше да се 
стекне увид во наставните практики како и вклученоста на родителите во процесот на образование, кои се некои од 
факторите кои влијаат врз постигањата на учениците. Преку прашалници доставени до директорите на училиштата, 
наставниците и родителите и дискусии во фокус групи, дојдовме до следните сознанија: 

Ÿ Во наставата треба да се посвети повеќе време на читање во себе и читање на глас, за да им се овозможи на 
учениците доволно време да ги вежбаат новите вештини за да се зголеми течноста и точноста на читање.  

Ÿ Посебно внимание треба да се посвети на учениците Роми, кои дури и во погорните одделенија имаат 
проблеми во читањето и решавањето текстуални задачи. 

Ÿ Потребно е да се вежба читање со учениците со посебни потреби и да нема временско ограничување 
на задачите со цел да се добие увид во нивниот потенцијал. 

Ÿ Бројот на материјали за читање (покрај учебниците) треба да се зголеми особено во руралните 
училишта и на албански јазик. 

Ÿ Училниците треба да прераснат во стимулативна средина за учење. 

Ÿ Дигиталните ресурси за учење треба да се осовременат. 

Ÿ Родителите, особено оние со пониско ниво на образование, треба да бидат повеќе вклучени во 
образованието на нивните деца. 

Презентација на наодите од базичната студија: Со цел засегнатите страни во образованието да добијат сознанија за 
моменталниот статус на постигањата на учениците на полето на читањето и математиката и да се подигне свеста за важноста 
на читањето и математиката во почетните одделенија, заклучоците од базичната студија беа презентирани пред 
Министерството за образование и наука и експертската јавност, вклучувајќи претставници од Државниот испитен центар, 
Државниот просветен инспекторат, наставничките факултети, меѓународните организации во Македонија и другите проекти 
кои работат во областа на образованието финансирани од УСАИД. Во периодот што следува, податоците за постигањата на 
учениците треба да се искористат за утврдување на национални стандарди (или оптимално ниво) за читање и математика. 

Соработка со наставничките факултети: Со цел да се подобри и зајакне капацитетот на институциите, проектот ја 
прошири соработката и воспостави партнерство со четири наставнички факултети преку потпишување на Меморандуми за 
разбирање со Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Педагошкиот факултет – Битола, Факултетот за 
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вкупно 116 студенти и професори беа обучени за користење на методологијата 
за развивање на инструментите за јазична и математичка писменост, изработка на задачи и нивно задавање со помош на 
таблет компјутери. Со цел да се зголеми ефектот од овие обуки, од професорите се очекува дека ќе продолжат да ги користат 
инструментите за процена и таблетите така што ќе ги интегрираат во наставата. Преку ова, идните студенти ќе имаат можност 
да бидат запознаени со овие инструменти и нивната примена во училиштата.
 

2.2. Компонента 2: Професионален развој 

Оваа компонента има за цел да го унапреди подучувањето на наставниците и постигањата на учениците по мајчин јазик и 
математика преку активности за професионален развој на одделенските наставници, врз основа на податоците добиени со 
студијата за процена на почетната состојба. Како дел од оваа компонента, се планираат следниве активности: обуки за 
претставници од образовните институции, обуки за заедници за учење и наставници – лидери, подготовка на прирачници за 
унапредување на јазичните и математичките вештини. Во текот на 2014 год., беше спроведена анализа на потребите за 
професионален развој на наставниците преку интервјуа, прашалници и посети во училиштата. Следните теми за обука беа 
идентификувани како приоритетни од страна на наставниците: дислексија, дисграфија и дискалкулија како специфични 
пречки во процесот на учење, техники за подучување јазик и математика, математика на креативен начин, стратегии за 
мотивирање на учениците во училницата за читање и пишување, работа во центри на активности, како наставникот може да 
го стимулира учењето кај децата и работилници за родители за почетно читање и пишување кај децата. Спроведувањето на 
обуките ќе започне во 2015 година. 

4
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2.3. Компонента 3: Професионален развој  

Во рамките на оваа компонента ќе се создаваат мрежи на наставници во проектните училишта со цел да се создаде култура на 
учење во училиштата, да се зајакне професионалниот развој на наставниците и да промовираат наставници – лидери. Самите 
наставници ќе идентификуваат предизвици во наставната практика за систематско решавање на истите преку платформата на 
заедниците за учење и организирање мрежни настани за споделување на позитивни практики. Во 2014 год. беше презентиран 
концептот за заедниците за учење во 42 училишта вклучени во проектот и во истите ќе бидат формирани заедници за учење во 
2015 година. 

2.4. Компонента 4: Дигитални ресурси за учење

Локализација на книги: Во текот на 2014 год. беа локализирани 18 дигитални аудио книги. Книгите беа направени како �ip 
books, а од нив беа изработени и аудио верзии со цел да им се олесни читањето на децата. Сите книги се бесплатно достапни за 
целата јавност преку интернет страницата на проектот. Книгите се издадени на два јазика, македонски и албански, а изготвени 
се во два различни формати – mp4 и HTML. Различни типови формати беа користени за да се овозможи преглед на книгите на 
сите оперативни системи, како и на постари компјутери.  

Активности за професионален развој: Во текот на годината беа изработени содржини за обука за користење на дигитални 
технологии и алатки од страна на наставниците со цел да се подобри нивната ефикасност и директно да се влијае на квалитетот 
на наставата по мајчин јазик и математика. Од страна на членовите на работната група, беа одбрани мастер обучувачи кои во 
последното тромесечие од 2014 година одржаа работилници за одделенските наставници од училиштата опфатени во првата и 
втората фаза на проектот. Главна цел на овие работилници беше наставниците да се запознаат со дигиталните ресурси кои 
проектот ги има изработено и да се изнајдат начини како тие да се применуваат во наставата. Беа реализирани вкупно 39 
работилници со 830 наставници. Главна придобивка од овие работилници беа подготовките за час кои наставниците ги 
изработија за време на сесиите, а најдобрите ќе бидат објавени како примери за добра пракса. 

2.5. Компонента 5: Вклучување на семејството и заедницата

Активност „Читањето и математиката се забавни“: Овие настани се состојат од неформални и интерактивни активности 
во кои учествуваат учениците од почетните одделенија, членови од нивните семејства и други членови од локалната заедница. 
Сите тие заедно со тимот на проектот и познати личности, актери, пејачи, спортисти учествуваат во заедничко читање 
сликовници и решавање математички задачи на забавен начин. Во текот на 2014 година, вакви настани беа одржани во 37 
основни училишта кои се дел од втората и третата фаза на проектот, со вкупно 3.476 учесници, од кои 2.598 беа ученици, 477 
родители и останати членови од семејството, 327 претставници од училиштата и 74 претставници од локалната заедница.

  

Детски креативен центар: Во текот на 2014 год., Детскиот 
креативен центар при Младинскиот културен центар – Скопје 
беше целосно реновиран и официјално отворен за јавноста во 
месец септември. Просторот е опремен со сликовници и останата 
детска литература, театарско катче, дидактички материјали за 
математика и јазик, ликовно катче, компјутери, интерактивни 
„смарт“ табли, џиновски сликовници и многу други ресурси и 
опрема. Центарот е отворен за пошироката јавност, а тимот на 
проектот го користи овој простор за организирање едукативни 
активности.   

Директорот на Мисијата на УСАИД, директорот на МКЦ – Скопје и извршната 
директорка на Фондацијата „Чекор по чекор“ на официјалното отворање на ДКЦ
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„Библиотека на тркала“: Од 13 мај, кога беше  
промовирана, па до крајот на 2014 година, 
„Библиотеката на тркала“  посети вкупно 27 
локации, 3 училишта од првата и втората фаза, 18 
училишта од третата фаза, две училишта кои не се 
вклучени директно во проектот, два центри кои 
работат со деца и родители Роми, СОС Детско село 
– Скопје и беше искористено за организирање 
настан по повод крајот на учебната година во 
Градскиот парк - Скопје. Децата, заедно со нивните 
наставници и родители, имаа можност да ги 
користат ресурсите за учење кои ги нуди оваа 
подвижна библиотека. 

Работилници за изработка на сликовници со наставници и родители: Во текот на ноември и декември 2014 год., беа 
организирани креативни работилници на кои учествуваа 1.400 одделенските наставници и родители од 41 училиште од 
првата и втората фаза на проектот. Целта на овие работилници беше на учесниците да им се претстават различни креативни 
техники за изработка на сликовници, кои понатаму ќе можат да ги користат во работата со децата. 

Активности со деца Роми: Во текот на 2014 год., проектот организира сесии читање и учење математика со „Библиотеката 
на тркала“ за следните локални организации кои работат со деца и родители Роми: Дендо Вас, Амбрела и Надеж од Шуто 
Оризари и МИР од Топаана. 

Соработка со останати институции и организации: Во текот на 2014 год., Проектот „Со читање до лидерство“ оствари 
соработка со СОС Детско село – Скопје, Универзитетска клиника за детски болести – Скопје, Градска библиотека „Браќа 
Миладиновци“ – Скопје и Скопје Сити Мол. Соработката со овие различни партнери вклучува организирање на активности за 
читање и математика, како и донација на сликовници и материјали.      

 

2.6. Повеќесекторски активности 

Меморандуми за разбирање: Во декември 2014 година, беше потпишан меморандум за разбирање помеѓу 
Министерството за образование и наука, УСАИД Македонија и Фондацијата „Чекор по чекор“ за спроведување на 
активностите во рамки на Проектот „Со читање до лидерство“. Меморандуми за разбирање беа потпишани и со 
наставничките факултети од Битола, Штип и Скопје, како и со Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје, 
со цел студентите да се вклучат во активностите на проектот како дел од задолжителната пракса за време на студиите. 
Меморандуми за разбирање и соработка беа потпишани и со 20 основни училишта кои се дел од третата фаза на проектот.    

Потрошни материјали за 62 училишта: Врз основа на сознанијата за недостаток од ресурси во училиштата каде се 
спроведуваше базичната студија, а со цел да се иницираат, мотивираат и поддржат активностите на учениците во рамките на 
нивните училници, проектот донираше 118 пакети за 62 училишта со потрошни материјали во износ од 2,391,060 денари 
(околу 51,980.00 американски долари).

„Библиотеката на тркала“ во ОУ „Видое Подгорец“ – Струмица
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ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА 
НАСТАВНИЦИТЕ

1. КРАТОК ПРЕГЛЕД  

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 2015 год. 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. 

2. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ВО 2014 ГОДИНА 

Во текот на 2014 година беа развиени професионални компетенции и стандарди за стручни соработници во училиштата. Како 
и другите документи изготвени во рамки на проектот, компетенциите и стандардите беа разгледувани за време на тркалезна 
маса и јавна дебата, во кои учествуваа клучните засегнати страни. Повратните информации добиени за време на овие 
активности беа земени предвид при финализирање на компетенциите и стандардите. Овие документи, исто така, беа 
разгледувани и на шест регионални состаноци со стручните соработници организирани на локално (општинско) ниво, за 
време на кои се дискутираа и други релевантни прашања поврзани со активностите на проектот. 

Во март 2014 година, беше формирана работна група чијашто задача беше да изработи Упатство за процесот на менторирање 
и изведување на приправничкиот стаж. Групата подготви нацрт-верзија во април и следните неколку состаноци беа посветени 
на ревидирање на Упатството. Финалната верзија беше подготвена во месец август. 

Работната група за подготовка на Упатство за следење на работата на наставниците и планирање на професионалниот развој 
се формира и започна со работа во мај 2014 год. При изработката оваа работна група се водеше од идеата дека следењето на 
работата на стручните соработници треба да биде поврзано со професионалниот развој. Така, во Упатството се опишани 
процедурите со кои што се прави врска меѓу следењето на работата и професионалниот развој и се нудат инструменти што ќе 
се користат во овој процес. Предложените процедури и инструменти ќе бидат полотирани во 2015 година во 14 училишта од 4 
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општини, а евентуални модификации во Упатството што ќе произлезат од пилотирањето ќе 
бидат направени во мај 2015 година. Првични состаноци со училиштата - учесници во 
пилотирањето, беа одржани во ноември 2014 година. Во пилотирањето се вклучени и 
регионалните советници од БРО, па затоа беше одржан координативен состанок со нив во 
декември 2014 год. 

Во јуни 2014, беше формирана работна група составена од претставници од релевантните 
засегнати страни, чија што задача беше да изработи процедури и инструменти за 
напредување во звања. По долготрајна и макотрпна работа, нацрт инструментите и 
процедури беа подготвени во декември, а нивното пилотирање е закажано за 2015 година. 

Со цел да се се развијат капацитетите на тимот на Проектот на УСАИД за професионален и 
кариерен развој на наставниците, во февруари и ноември 2014 година беа одржани 
неколкудневни работилници кои ги водеше меѓународен консултант, а за време на кои се 
дискутираа предложените решенија.

Состанок на работната група за подготовка на процедури и инструменти за напредување во звања

На крај од 2014 година, беше формирана уште една работна група, со 
задача да изготви професионални компетенции за училишни директори.
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ПРОЕКТ „ПОДОБРО РОДИТЕЛСТВО ЗА ПОДОБАР УСПЕХ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА“

1. КРАТОК ПРЕГЛЕД

Фондацијата „Чекор по чекор“ го спроведува Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“, финансиран 
од Програмата за ран детски развој на Институтот Отворено општество, а во соработка со локалните невладини организации 
Дендо Вас, Надеж и Амбрела. 

Овој проект има за цел да ги развива и зајакнува јазичните компетенции и самодоверба на 120 деца Роми на возраст од 3 до 
4 години преку неформална едукативна и развојна стимулација. Проектните центри за поддршка на деца и родители воедно 
претставуваат и места за дружење, размена на искуства, учење за важноста на раниот детски развој и подобрување на 
сопствените родителски вештини. Проектот се стреми кон остварување на следниве цели:

1.� Подигање на свеста на општата популација за прашања кои ги засегаат ромските семејства и пристапот на децата до 
квалитетни услуги за ран детски (преку иницијална студија, тренинзи за не-ромскиот персонал во здравствени 
институции, училишта, градинки, социјални служби и слично); 

2.� Едукација и оснажување на родителите Роми за одговарање на развојните и образовните потреби на нивните деца 
на рана возраст преку обука и програми за учење во заедницата, домашни посети и работилници.

3.� Формирање центри за поддршка на децата и родителите кои ќе ги водат НВО-и и чија цел ќе биде да обезбедуваат 
пристап до квалитетна програма за ран детски развој да овозможат унапредување на јазичните вештини и 
компетенции, самодовербата и подготвеноста за учење на 120 деца Роми. 

4.� Градење на капацитетите на стручни лица и активисти кои работат со Роми на прашања на раниот детски развој, 
преку воспоставување национална мрежа за обука и професионален развој за практичари, со цел раниот детски 
развој на децата Роми да го заземе заслуженото високо место на националната и локалната политичка и 
оперативна агенда.

2. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ВО 2014 ГОДИНА

Во текот на 2014 година, во рамки на Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ постигнати се 
значајни резултати во следниве полиња: 

Информации и разбирање на специфичноста на корисниците: Преку иницијалната студија и редовното следење се 
потврдија нашите сознанија дека на ромските семејства им недостигаат информации и вештини за поттикнување на детскиот 
развој, а средината во која живеат е далеку од поволна за тоа. Околу 90% од родителите кои се вклучени се или невработени 
или корисници на социјална помош, а половина од родителите се или неписмени или со незавршено основно образование. 
Најголем дел од децата имаат добри резултати во смисла на крупна и фина моторика, но заостануваат во споредба со 
мнозинската/ите група/и во смисла на социо-емоционален развој, однос кон учењето, љубопитноста, иницијативата, 
креативноста и истрајноста, како и јазичните способности, комуникацијата и писменоста, вклучувајќи сиромашен речник и 
ниска способност за изразување, проблеми при разбирањето на говорниот јазик и печатени симболи, како и когнитивниот 
развој и општото знаење особено во однос на логичкото мислење и раните математички/научни вештини.  Студијата исто така 
покажа дека во нивните домови има недостаток на простор за игра и играчки кои го поттикнуваат учењето.
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Создавање на безбеден простор за учење и развој 

Ÿ хигиенска Во 3 центри за родители и деца беа опремени простории за учење, донирани образовни материјали, играчки, 
инфраструктра и машини за перење, компјутерски катчиња и мали библиотеки;  

Ÿ 120 деца редовно ги посетуваа центрите организирани во две сесии од по 3 часа во кои си играат, се стимулираат да 
учат и добиваат хранлива ужинка.  

Ÿ насоки 120 семејства редовно ги посетуваа информативните сесии на кои добиваат корисни информации, инструкции и 
родителски за теми кои се релевантни за нив како родители, на пр., превенција на жолтица и туберкулоза, позитивни 

практики, справување со хиперактивност и агресивно однесување и сл.;  

Ÿ кои 120 семејства редовно учествуваа во креативните работилници наменети за зближување на родителите со децата во 
се развиваат креативните вештини, рачно изработување на декорации (новогодишни, есенски, пролетни и сл.); 

Ÿ 120 семејства редовно беа посетувани и добиваат пакети за помош и практични совети за воспитување на децата;  

Ÿ Се организираа активности за г едукаторите и асистентите ррадење на капацитети на  кои работат со омски деца деца и 
семејства   .

Во текот на 2014 год. проектот организираше обуки и работилници за едукаторите и асистентите кои работат со ромски деца и 
семејства, вклучувајќи и негуватели, наставници, медицински персонал, социјални работници, претставници на образовните 
институции, претставници на општината и членови на невладиниот сектор на следниве теми: 

Ÿ Психолошки и педагошки принципи за работа со деца на предучилишна возраст; 

Ÿ Техники на подучување насочени кон детето; 

Ÿ Развојни карактеристики на деца од 3-4 годишна возраст;

Ÿ Циклус на планирање на активности; 

Ÿ Писменост и јазик; 

Ÿ Столбови на родителството; 

Ÿ Позитивна дисциплина; 

Ÿ Детско однесување и темперамент; 

Ÿ Како да комуницирате со мали деца; и 

Ÿ Со што ќе се соочат родителите и децата во транзицијата кон училиште/барања на новата програма за прво одделение. 

Креативна работилница со родители и деца во центарот „Надеж“
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ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНИ УЧИТЕЛИ ЗА 21.ВЕК – ПРИНЦИПИ НА 
КВАЛИТЕТНА ПЕДАГОШКА ПРАКСА“

1. КРАТОК ПРЕГЛЕД

Проектот „Компетентни учители за 21.век – принципи на квалитетна педагошка пракса“, започна да се реализира во 2012 
година со финансиска поддршка од Институтот Отворено општество.

Целта на проектот е да ги претстави принципите на квалитетна педагошка пракса на претставници од предучилишните 
установи и основни училишта од Република Македонија, како и на студентите на Институтот за педагогија на Филозофскиот 
факултет и педагошките факултети во Македонија. Овие принципи, како и целокупниот пакет материјали и инструменти за 
квалитетна педагошка пракса, кои се развиени од Интернационалната асоцијација „Чекор по чекор“, поттикнуваат создавање 
култура на учење и постојан професионален развој кај секој кој е подготвен за унапредување на педагошката пракса. 

Во рамките на проектот планирани се активности за подобрувањето на квалитетот на воспитно-образовната работа во 
предучилишните установи, што се остварува преку обуки за педагози, психолози и студенти од педагошките факултети и 
подготовка на on-line библиотека со разновидни материјали од областа на раното детство. Исто така, подготвени се и 
активности за подигнување на јавната свест за тоа што значи квалитетна педагошка пракса кои ќе се реализираат преку 
медиумска кампања.

2. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ВО 2014 ГОДИНА

Во 2014 фокусот беше ставен на подготовката на материјали за on-line библиотеката и на обуките со студентите на 
педагошките факултети, со цел да се интегрираат овие принципи како филозофија и пристап во работата со децата во дел од 
наставните програми на овие факултети. Сметавме дека доколку идните наставници и воспитувачи уште за време на студиите 
започнат да ги градат своите професионални компетенции согласно со принципите за квалитетна педагошка пракса, тие ќе 
бидат подготвени за промените кои веќе се случуваат на полето на предучилишното и основното образование во Република 
Македонија.  

За таа цел, модулите кои беа изготвени од воспитно-образовните координатори на Фондацијата „Чекор по чекор“ беа 
искористени за реализирање практични работилници кои ги одразуваат седумте фокус подрачја на воспитно-образовната 
методологија „Чекор по чекор“:

Ÿ Интеракција на учителот и децата

Ÿ Учество на семејството и заедницата во образовниот процес

Ÿ Инклузија, разновидност и демократски вредности

Ÿ Креирање средина за учење

Ÿ Стратегии и техники на поучување

Ÿ Проценка и планирање

Ÿ Професионален развој

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“  оваа година склучи договор за соработка со 
Филозофскиот факултет – Институт за педагогија, Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ – Скопје, Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Педагошкиот факултет од 
Битола. Оваа година беа реализирани работилници со 37 студенти од трета и четврта година на редовните студии на  
Институтот за педагогија и 28 студенти од одделенска и предучилишна настава на Педагошкиот факултет „Св. Климент 
Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Професорите кои ги реализираа овие модули користеа разни 
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интерактивни методи и ги поврзуваа принципите на квалитетна педагошка пракса со теоријата од предметите кои ги 
предаваат. Студентите имаа можност да презентираат, да работат во тим и на еден поинаков начин да размислуваат за 
својата идна педагошка пракса. Исто така за „on-line“ библиотеката беа подготвени интерактивни модели за развивање на 
педагошките компетенции на наставниците. Евалуациите кои ги пополнуваа студентите покажуваат дека нив посебно им се 
допаднал интерактивниот пристап на реализаторите, дека холистичкото претставување на филозофијата на програмата дала 
нов квалитет на педагошката практика и начин на размислување.

На Педагошкиот факултет, пак, студентите изразија особено задоволство што за прв пат на нивниот факултет  студентите кои 
студираат на македонски и албански јазик работеле заедно. Со овие обуки беше моделиран еден од главните принципи на 
програмата „Чекор по чекор“, а тоа е почитувањето на разликите, инклузивноста и демократските вредности. 

Откако беа реализирани сите модули, студентите се здобија со сертификати за учество, а професорите со сертификати за 
спроведување на модулите, издадени од Фондацијата „Чекор по чекор“ – Македонија.

„Посебно ми се допадна тоа што преку овие  
   предавања, многу теоретски сознанија кои 

     сме ги добиле о д други предмети  сега
       видовме како се применуваат во пракса.“ 

        – студент, Институт за педагогија

„ Навистина беше од корист тоа што научивме 
        практични начини за тоа како да ги вклучиме 

       деца со посебни   образовни потреби.“ 
         –    студент, Институт за педагогија

     

„Мислам дека во идната пракса многу ќе ми 
   користат моделите за соработка со родителите.“ 

    – студент, Институт за педагогија
      

 „Ние до сега никогаш не сме имале шанса вака заедно [Македонци и Албанци] да слушаме некое предавање и 
   да соработуваме. Мислам дека тоа е голема придобивка од овие предавања.“ - студент, Педагошки факултет
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Адреса: бул. Партизански одреди бр.72а, 1000 Скопје, тел/факс: 02/3077-900
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