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Драги пријатели на „Чекор по чекор“,
Нашиот тим ве поздравува со најновото
издание на месечниот електронски билтен!
Овој пат, можете да прочитате за:
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Проект на УСАИД
„Со читање до лидерство“

Проект за професионален
и кариерен развој
на наставниците

Како Проектот се

Формирана
работна група за
подготовка на
насоки за
менторска
програма

подготвува за студијата
за процена на почетната
состојба?
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Би б л и о т е к а
на т р к а л а !
o
Но в

Нови содржини
во дигиталната
библиотека

Започната
изработката на
стандарди за

Проект „Подобро родителство
за подобар успех на
ромските деца“

Нов центар за
поддршка на
децата и нивните
родители

Празниците се можност
за креативно
изразување на децата и
нивните родители
Обука за ромските
организации за јакнење
на детските

стручни

компетенции и работа

соработници

со родители Роми

www.stepbystep.org.mk
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Јазична и математичка писменост за интелектуален развој

Алатките и администраторите за ЕГРА и ЕГМА се подготвуваат
за студијата за процена на почетната состојба
Тимот на Проектот „Со читање до лидерство“ го подготвува теренот за студијата за процена на
почетната состојба за јазичната и математичката писменост кај ученици од 41 одбрано
училиште. Студијата ќе се одвива од 19-ти до 30-ти мај и ќе опфати 4000 индивидуални процени
на вештините по читање и математика кај случајно избран примерок од ученици од второ и трето
одделение. Со цел да бидеме ефективни во користењето на финансиите и времето, алатките
ЕГРА и ЕГМА ќе се спроведуваат со помош на таблет компјутери и специјална апликација која е
развиена од страна на УСАИД, а се нарекува Танџерин (Tangerine). Проектот „Со читање до
лидерство“ обезбеди таблет компјутери за сите 41 училиште.
31-ви март – 2-ри април, Охрид

Беше одржана тридневна обука на која учествуваа вкупно 49 педагози,
психолози, наставници и дефектолози од 21 училиште: 20 училишта
одбрани за втората фаза на проектот и дефектолози од СОУ „Маца
Овчарова“ – Велес. Овие обучени тестирачи, како и тестирачите кои ја
поминаа обуката во ноември 2013 год., ќе ги спроведуваат процените
на јазична и математичка писменост со помош на алатките ЕГРА и
ЕГМА во студијата за процена на почетната состојба во мај.

16 април, Скопје

Тимот на проектот организираше тркалезна маса за сите кои придонесоа
и беа вклучени во пилот студијата спроведена во декември 2013 год.
Членовите од работните групи кои ги адаптираа алатките ЕГРА и ЕГМА,
како и тестирачите и набљудувачите кои беа дел од процесот на
спроведување на алатките во 21 пилот училиште, се сретнаа за да ги
споделат почетните согледувања и да дискутираат околу можни
модификации на самите алатки. Работните групи со посебно внимание
работат на измени во задачите, сè со цел што подобро да се подготват
алатките за студијата во втората половина од месец мај.

Бирото за развој на образованието и Државниот испитен центар ќе бидат дел од студијата за
процена на почетната состојба преку обезбедување контрола на квалитет на целиот процес.
Податоците од студијата ќе бидат собрани и анализирани за дијагностички цели и за мерење
на напредокот кај учениците по извесен период. Исто така, врз основа на овие резултати,
проектот ќе понуди активности за професионален развој на наставниот кадар.
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ја означи Македонија како прва држава во
Европа која ги користи алатките ЕГРА и ЕГМА со помош на таблет компјутери. Можете да
прочитате повеќе за ова, како и за други земји во светот кои ги користат овие алатки, на
следниот линк: http://www.tangerinecentral.org/node/1048
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„ Ч и т а ње т о и м а те м а т и к а т а
с е з а б ав н и “
Во текот на месец април, неколку
познати личности се приклучија на тимот
на проектот во посета на 5 основни
училишта. Заедно со актерите Амернис
Нокшиќи и Гораст Цветковски се
дружевме со учениците од ОУ „Кирил и
Методиј“ од Свети Николе, ОУ „Никола
Петров Русински“ од с. Русиново, Берово,
ОУ „Ванчо Китанов“ од Пехчево и ОУ
„Фаик Коница“ од с. Слупчане, Липково.
Најмногу ни
с.
е
н
е
д
е
вм
а
н
ми
ата
„Одлично си по
вме сликовниц
та
и
ч
ја
га
ко
а се
се допадна
дејќи преку не
и
б
“
а
љ
те
о
ф
.“
„Волшебната
те и Вселената
ти
е
н
а
л
п
со
е
вм
запозна
- радосно споделија со нас
Мимоза, Нурије и Меале,
ученички од училиштето во
Слупчане.

Ракометарот Наумче Мојсовски и
пејачката Кристина Арнаудова донесоа
радост и забава во заедничкото читање
и решавање математички задачи со
учениците од почетните одделенија
од ОУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово.
Училишниот хол беше полн ученици
кои беа нестрпливи да им покажат на
Кристина и Наумче колку многу знаат.
Па, постои ли поголема среќа од тоа
да читаш книга заедно со твојата
омилена ѕвезда?
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З а п оч н а с е з о н а т а н а н а ша т а

Би б л и о т е к а
на т р к а л а !
Во четвртото издание на нашиот електронски билтен ви ја претставивме Библиотеката на тркала
која ја подготви тимот на проектот. Тоа е всушност возило кое е специјално пренаменето во
подвижна библиотека, полна со книги, едукативни игри и други материјали за учење.
Библиотеката на тркала ќе патува низ земјата и ќе посетува основните училишта и локалните
заедници. Внатрешноста на библиотеката нуди стимулативна и релаксирана атмосфера, а
истовремено, ова е одлична можност да организираме активности на отворено. Во текот на
месец мај, библиотеката ќе посети некои од училиштата кои се пријавија да станат дел од
нашиот проект, но, поради големиот број на пријавени училишта не влегоа во потесниот
избор. Во мај, ќе го посетиме и специјалното основно училиште „Маца Овчарова“ од Велес.
Библиотеката на тркала ќе допатува до дворот на овие училишта и ќе им овозможи на учениците
да учествуваат во сесија забавно читање и учење
математика со нашите познати актери. На располагање на
учениците ќе им бидат и многубројните книги и материјали
од библиотеката. Се надеваме дека со ова ќе ги поттикнеме
училиштата да продолжат да работат на унапредување на
раната писменост и да организираат слични креативни
активности за учениците.
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Нова причина за да
ја посетите нашата
дигитална библиотека
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Продолжуваме со објавување нови
сликовници секој месец. Овој пат, „Со
читање до лидерство“ споделува со вас
уште една нова и интересна приказна.
Тоа е сликовницата „Носот на куклата“
која можете бесплатно да ја симнете од:
http://stepbystep.org.mk/biblioteka.

Нашата Библиотека на тркала
ќе посети неколку училишта во месец мај
Добредојдени сте да ни се придружите
на следните дати и локации:

Сесија заедничко читање со познати личности на:
13 мај, 12:30

ОУ „Видое Подгорец“ – Струмица
со актерот Игор Ангелов

15 мај, 11:30

ОУ „Братство – Единство“ – Дебар
со актерите Зарије Јонузи и Игор Ангелов

27 мај, 11:00

СОУ „Маца Овчарова“ – Велес
со актерите Соња Стамболџиоска и
Мартин Јорданоски
За сите дополнителни прашања во врска со активностите на
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“,
контактирајте ја Ана Димовска, координатор за комуникации,
преку е-пошта на: ana@stepbystep.org.mk
или моб: 072/ 307-321.
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USAIDза
Teacher
Professional
and Career
Development
Project
Проект
професионален
и кариерен
развој
на наставниците

ФОРМИРАНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА
НА НАСОКИ ЗА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА
Една од препораките во Анализата на политиките и праксата на професионалниот и
кариерниот развој на наставниците (http://www.mcgo.org.mk/usaid-teacher-professional-andcareer-development-project/), како и наодите од фокус групите спроведени во април 2013 год. со
претставници од училиштата, укажуваат на потребата од прирачник за изготвување менторска
програма. За таа цел, во април 2014 год. беше формирана работна група која треба да изработи
насоки за менторска програма. Првиот состанок се одржа на 14-ти април, а на истиот беа
дискутирани позитивните и негативните аспекти на моменталната поставеност на процесот на
воведување во работата и полагањето приправнички стаж, како и структурата и обемот на
насоките што треба да се подготват. На 7-ми мај 2014 год. групата продолжува со работа.

Во април се одржаа два состанока на групата за подготување
компетенции и стандарди за стручни соработници. На првиот

ЗАПОЧНАТА

состанок беа концептуализирани поимите стручен соработник –
ментор и стручен соработник – советник и беше договорена

ИЗРАБОТКАТА

структурата на документот. На вториот состанок се дискутираа и
подобруваа предложените стандарди. Изработката на документот

НА СТАНДАРДИ

продолжува и во месец мај, кога групата ќе има уште средби. Исто
така, во месец мај, Каталогот на основни професионални
компетенции на стручни соработници ќе биде испратен до

ЗА СТРУЧНИ

факултетите кои образуваат соодветни профили за стручни
соработници во училиштата и со претставници од факултетите ќе

СОРАБОТНИЦИ

се одржи тркалезна маса на која ќе се дискутира Каталогот.
Каталогот ќе се даде на разгледување и до стручните здруженија
на регионално ниво и ќе биде испратен до сите училишта.
ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

За повеќе информации за компонентата „Наставнички компетенции“
обратете со до коодринаторот Ана Стојанов
преку е-пошта на: ane@stepbystep.org.mk
или моб: 072/ 307-327.
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Во април, најзначајна активност беше вклучувањето на третиот центар

Проект
„Подобро
родителство
за подобар

за поддршка на родители и деца во рамките на Центарот за социјални
иницијативи „Надеж“, каде едукаторите и волонтерите се грижат за
развојните и образовните потреби на 40 деца и работат кон подобрување
на родителските вештини на нивните родители. Исто така, овој месец
беше исполнет со можности за креативно изразување на децата преку
подготовките на претстави за 1 Април – Денот на шегата, 8 Април – Денот
на Ромите и Велигденските празници. Родителите и децата креираа

успех на
ромските
деца''

маски, учеа песнички и се вклучија во настаните организирани од
заедницата за да ги одбележат овие празници.
Како показател за важноста која образованието ја има за раниот детски
развој, градинката во Шуто Оризари, во која воедно е сместен и центарот
Амбрела, го започна долгоочекуваното реновирање што значително ќе ги
подобри можностите за квалитетно предучилишно образование.

„Надеж“ - Центар за социјални иницијативи
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За повеќе информации за Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“
обратете со до Елена Мишиќ, координатор на проектот, преку е-пошта на: elena@stepbystep.org.mk
или Мајда Јошевска, координатор за образование, преку е-пошта на: majda@stepbystep.org.mk

Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија
бул. Партизански одреди бр.72а, 1000 Скопје, Македонија
тел: + 389 2 30 77 900
www.stepbystep.org.mk
БРОЈ 6
април

www.stepbystep.org.mk

– мај

2014

E б uл т ен

7/7

