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Проектот е имплементиран од Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија 

ОФИЦИЈАЛНО ОТВОРАЊЕ НА НАШИОТ ПРОЕКТ 

„Писменоста не е тема која ги засега 

само наставниците, училиштата и 

образовните институции. Писменоста 

допира голем број на аспекти од 

нашето секојдневие и сите ние имаме 

улога во градење на култура за читање 

во Македонија. Секој од нас може да 

придонесе за подобро образование на 

нашите деца и ве поттикнувам да се 

вклучите во активностите планирани 

во рамки на Проектот „Со читање до 

лидерство“ и да работите со младите 

ученици.'' – Џејмс Стајн, Директорот 

на Мисијата на УСАИД, во своето 

обраќање за време на официјалното 

отворање на проектот.

Џејмс Стајн, Директор на Мисијата на УСАИД

Драги читатели,
 
Со особена радост го споделуваме со вас првиот Е-билтен на 
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“. Преку Е-
билтенот ќе ве информираме за изминатите активности, но и 
навремено ќе ве известуваме за активностите и настаните кои 
следат. Уживајте во содржините кои се надеваме ќе ве 
инспирираат да се вклучите во проектот бидејќи писменоста е 
важна за сите нас! 
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Поздрав од тимот на проектот

На 12 септември во Националната и универзитетска библиотека „Св.Климент 
Охридски“ во Скопје, тимот на Проектот „Со читање до лидерство“ и УСАИД 
Македонија го одбележаа официјалното отворање на проектот пред 
претставници од образовните институции, претставници од училиштата и од 
локалните заедници. Бирото за развој на образованието, Државниот испитен 
центар и останатите партнерски организации ја потврдија поддршката кон 
проектот и на овој настан.

Во пријатна и инспиративна средина, 
во детското  катче преполно со  
материјали за читање, математика и 
креативно творештво, се слушаше 
џагор од ученици од неколку скопски 
училишта, кои заедно со своите 
родители работеа и се забавуваа низ 
сесија заедничко читање водена од 
познатите актери, Амернис Нокшиќи и 
Сашко Коцев.

На овој начин ние го одбележавме Меѓународниот ден на писменоста, кој 
секоја година на 8-ми септември се прославува насекаде низ светот. 
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Тимот на Проектот „Со читање до лидерство“ наскоро доаѓа 
во вашата локална заедница со интересни активности. Без 
разлика дали сте наставник или родител на ученици од 
училиште кое e вклучено во проектот или пак не е избрано 
за директно учество во проектот, ве очекуваме да се 
вклучите во нашите активности. Сè што треба да направите 
е да изразите интерес за учество во активностите преку кои 
заедно ќе придонесеме за подобрување на јазичната и 
математичката писменост и ќе градиме култура на читање. 

Проектот „Со читање до 
лидерство“ се вклучи 
во хуманитарен настан 
во Скопје

Oдбрани се училиштата за учество во проектните активности
Како одговор на повикот за вклучување на основните училишта, кој беше отворен од 11-ти до 25-ти септември, во нашата 
канцеларија пристигнаа апликации од 190 училишта од 65 општини, од сите региони во државата. Поради големиот број 
квалитетни апликации, комисијата за евалвација на апликациите имаше тешка задача при изборот на училиштата кои ќе се 
вклучат во проектот. Големиот одзив и интерес од страна на училиштата е уште еден показател дека во училиштата во 
нашата земја се добредојдени проекти за јазична и математичка писменост. 

Проектот „Со читање до лидерство“ 
учествуваше и даде поддршка на 
хуманитарниот настан кој се одржа на 5-
ти октомври во Градската библиотека 
„Браќа Миладиновци“ – Скопје. Во текот 
на денот голем број јавни личности, 
политичари, пејачи, актери, писатели и 
спортисти застанаа зад пултот во улога 
на библиотекари. Средствата собрани 
од зачленување на нови членови во 
библиотеката ќе бидат искористени за 
опремување на библиотека-игротека во 
Универзитетската клиника за детски 
болести во Скопје.    

Исто така, беа избрани основните училишта кои ќе бидат вклучени во 
втората и третата фаза од проектот. Избраните училишта се објавени 
на нашата веб страна. 

Очекувајте повеќе детали наскоро!!! 
За сите дополнителни информации можете да контактирате 

со Ана Димовска, од Проектот на УСАИД „Со читање до 
лидерство'', преку е-пошта на:  

ana@stepbystep.org.mk или моб: 072/ 307-321
Фондација за образовни и културни иницијативи 

„Чекор по чекор“ – Македонија 
бул. Партизански одреди бр.72а 

1000 Скопје, Македонија

Им благодариме на сите училишта кои се пријавија
 на конкурсот 

и се надеваме на успешна соработка со изб
раните училишта!

Планирани активности: 

15 – 18 октомври 
Работилница за членови од работна 
група за адаптација на алатките за 
процена на јазична писменост (ЕГРА) 
на македонски и албански јазик 

Работилница за членови од работна 
група за адаптација на алатките за 
процена на математичка писменост 
(ЕГМА)

21 -25 октомври

11 – 15 ноември Обука за тестатори за ЕГРА и ЕГМА

Стив Наумов

Наум Наумовски – Борче

 Скопје Гази баба

 Скопје Гази баба

11 Октомври  Скопје Центар

Блаже Конески Аеродром Скопје

Петар Здравковски Пенко Бутел Скопје

 Могила МогилаГоце Делчев

Св. Кирил и Методиј

Елпида Караманди

Кирил и Методиј

Славчо Стојменски

Св. Климент Охридски

Наим Фрашери

Санде Штерјоски
Симче Настовски

Братство Миѓени

Христијан Тодоровски Карпош

Илинден

Лирија

Блаже Конески

Кочо Рацин  Ивањевци Могила

Битола

Битола

 Кочани

Виница

Охрид

с. Јагол Доленци

 Кичево
с. Вратница

Тетово

с. Драгоманце

Крива Паланка

с. Јаболчиште

Велес

Битола

Битола

Кочани

Виница

Охрид

Кичево

Кичево
Јегуновце

Тетово

Старо Нагоричане

Крива Паланка

Чашка

Велес

Основно училиште  Општина

Во пилот фазата на проектот ќе бидат 
вклучени следниве училиштата: 

 Место

Гоце Делчев Конче Конче

теEб uл
10 септември – 10 октомври 2013 година
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