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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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Драги читатели,
Ова е првото издание на нашиот е–билтен
во новата 2014 година и новото полугодие
од учебната година. Ни претстои период
исполнет со голем број на активности за
сите вас кои сте вклучени или би сакале да
се вклучите во проектот. Во ова издание ќе
прочитате што работеше тимот на
проектот пред завршувањето на годината,
како и за настаните кои што се планирани
за во периодот кој претстои.

Уживајте во читањето!

Ве поздравува тимот на проектот

Алатките ЕГРА и ЕГМА пилотирани во одбраните училишта
Во периодот од 4-ти и 24-ти декември, алатките за процена на јазична и математичка писменост ЕГРА и ЕГМА беа
успешно пилотирани со учениците од трето и четврто одделение од дваесет и едно училиште избрани за пилот
фазата. Вкупно 2000 процени по мајчин јазик и математика беа извршени од страна на претходно обучени
педагози и психолози од одбраните училиштата кои ја извршуваат улогата на тестатори. Обучени советници од
Бирото за развој на образованието и Државниот испитен центар, членови од работните групи за подготовка на
ЕГРА и ЕГМА и образовните координатори на Фондацијата „Чекор по Чекор“ спроведоа 35 набљудувања во
училиштата со цел да идентификуваат можни недостатоци во врска со техничките услови за време на процените,
инструкциите за задачите или пак самите задачи. Резултатите на учениците се обработуваат во соработка со
претставници од Државниот испитен центар и истите, заедно со препораките од набљудувачите, ќе бидат
продискутирани со сите чинители вклучени во проектот со цел да се прилагодат задачите и подобро да се
подготвиме за главното тестирање планирано за крајот на учебната година.
www.stepbystep.org.mk
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Како што најавивме во претходното издание на нашиот е-билтен, Караванот на букви и
броеви и во текот на месец декември продолжи со посетите во училиштата одбрани за
пилот фазата на проектот. Учениците од почетните одделенија, нивните семејства и
претставници од локалните заедници уживаа во настаните организирани заедно со
познатите личности. Актерите: Зоран Љутков, Зорица Панчиќ, Зарије Јонузи и Фисник
Зеќири беа дел од познатите личности кои се приклучија на нашиот тим за да
овозможат повеќе забава и радост во процесот на учење кај учениците во училиштата
кои што ги посетивме.

Повеќе од 200 ученици на Караванот на букви и
броеви во ОУ „Блаже Конески '' – Велес

Ученици и претставници од заедницата на Караванот на букви
и броеви во во ОУ „Лирија“ – Горно Јаболчиште, Чашка

Проектот „Со читање до лидерство“ на тркалезната маса за отворени образовни ресурси
Во декември, претставници од Проектот „Со читање до лидерство“ учествуваа на тркалезна маса на тема „Отворени
образовни ресурси: искуства, придобивки, предизвици, отворени прашања и идни чекори.“ Овој настан беше организиран од
страна на Фондацијата „Метаморфозис“ и на истиот присуствуваа 35 претставници од основни и средни училишта,
универзитети, библиотеки, невладини организации и јавни институции. Покрај дискусијата, организаторите ја претставија и
Алијансата за отворени образовни ресурси. Оваа Алијанса претставува иницијатива која има за цел да креира дигитална
библиотека која ќе ги содржи сите образовни ресурси со отворен код или ресурси со лиценца “Creative Commons”. Проектот на
УСАИД „Со читање до лидерство“ ја поддржува оваа иницијатива и ќе овозможи достапност на сите свои ресурси за истите да
допрат до пошироката јавност. Повеќе детали за OOР можете да прочитате на: http://oer.mk/
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Skopje City Mall е најновиот пријател на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“
Проектот „Со читање до лидерство“ започна соработка со Skopje City Mall сè со цел да понуди
дополнителна можност за најмладите учениците и нивните семејства да се вклучат во
забавни активности поврзани со читањето и математиката за време на викендите. Клубот за
деца, специјализирано катче за најмладите кое се наоѓа на вториот кат од трговскиот центар
ќе биде место каде што тимот на проектот ќе ве пречекува на настан кој што ќе се одржува
еднаш месечно (сабота). Можете да ни се придружите на нашиот прв настан „Читањето и
математиката се забавни“ на 15 февруари во 12:30 часот и да бидете дел од забавната
програма и активности заедно со актерот Гораст Цветковски!

Во февруари нè очекува:
Придружите ни се на некои од веќе закажаните
настани „Читањето и математиката се забавни“
со некои однашите омилени актери и пејачи

Сесија заедничко читање со познати личности на:
5 февруари, 10:00

ОУ „Васил Главинов“ – Велес, заедно со
Кристина Арнаудова и Амернис Нокшиќи

5 февруари, 12:00

ОУ „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“ - Велес, заедно со
Кристина Арнаудова и Амернис Нокшиќи

6 февруари, 10:00

ОУ „Андреја Савевски - Ќиќиш“ – Тетово, заедно со
Зарије Јонузи и Игор Ангелов

6 февруари, 12:30

ОУ „Андреја Савевски - Ќиќиш“ – Тетово, заедно со
Зарије Јонузи и Игор Ангелов

11 февруари, 12:00

ОУ „ Дрита“ – Рашче, Сарај, заедно со
Венера Љумани и Фисник Зеќири

12 февруари, 10:30

ОУ „Мирче Ацев“ - Скопје, заедно со
Кристина Арнаудова и Игор Ангелов

12 февруари, 12:30

ОУ „Страшо Пинџур“ - Скопје, заедно со
Кристина Арнаудова и Игор Ангелов

15 февруари, 12:30

Детското катче, Skopje City Mall (2 кат), заедно со
Гораст Цветковски

Доколку имате било какви прашања, сугестии или барања за
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство'', контактирајте ја
Ана Димовска, 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
тел: + 389 2 30 77 900
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