
Кликнете на секој од насловите подолу за да стигнете 
директно до содржината која сакате најпрво да ја прочитате!

Добредојдовте во уште едно издание од нашиот е-билтен!
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Во ова издание на билтенот, ќе ве информираме за активностите кои ги реализиравме во 
рамките на четири проекти кои ги реализираше Фондацијата „Чекор по чекор“

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

Проект BRAVEdu - Улогата на образованието во рушење на табуата за сиромаштија

ECEC - Проект „Зајакнување на улогата на граѓанското општество во осигурувањето 
рамноправност и квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување (3Е)”

CLIP - Проект „Инклузивни партнерства во заедниците“ 
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

ПЕТТЕ УСПЕШНИ ГОДИНИ 

ОД РЕАЛИЗИРАЊЕТО НА 

П Р О Е К Т О Т  Н А  У С А И Д 

„СО ЧИТАЊЕ ДО ЛИДЕРСТВО“

BRAVEdu – Нов проект на НЕПЦ

Развивање и пилотирање 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.

ПРОЕКТОТ СЕ ОЧЕКУВА ДИРЕКТНО ДА 

ПРИДОНЕСЕ КОН ВЛАДИНИТЕ НАПОРИ 

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА 

С О  Г Р А Ѓ А Н С К О Т О  О П Ш Т Е С Т В О

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ 
И МЛАДИНЦИ СО ХЕНДИКЕП

УЛ О ГАТА Н А О Б РА З О ВА Н И Е ТО ВО 

РУШЕЊЕ НА ТАБУАТА ЗА СИРОМАШТИЈА

Заменик министерот за 
образование и наука Арбер Адеми и 

Директорот на УСАИД

http://stepbystep.org.mk/mk/bilten
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Петте успешни години од реализирањето на проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“, чија 
цел беше да се подобри раната писменост во Македонија ги одбележавме со два настани. 
Најпрвин, на 16 мај 2018 година, повеќе од 200 ученици и наставници од основните училишта од 
Македонија учествуваа во едукативните активности под наслов „Олимпијада за читање и 
математика“ што се одржа на сцената „Школка“ во Градскиот парк во Скопје.

Учесниците на настанот ги посетија амбасадорот на САД во Македонија, Џес Бејли и 
министерката за образование и наука Рената Дескоска.

Амбасадорот Бејли изјави: „Инвестициите во вакви проекти придонесуваат идните граѓани да 
бидат активни, креативни и продуктивни. Од УСАИД сме горди што спонзориравме ваков 
проект изминатите пет години, се надеваме дека понатаму ќе се инкорпорира во училиштата, 
затоа што дава резултати за развоју на децата. “

Министерката дескоска пак изјави: Сите мерки и реформи, кои што ги правиме, особено 
измената на наставните планови вклучува измена на методологијата на учење, интегрирано 
учење. Се надевам дека овие методи кои се применуваа во проектот на УСАИД Со читање до 
лидерство ќе ги направиме достапни за сите ученици во Македонија“.

ПРЕЗЕНТИРАНИ 

Р Е ЗУЛ ТАТ И ОД 

НАЦИОНАЛНАТА 

С Т У Д И Ј А  З А 

П И С М Е Н О С Т
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На 22 мај, во хотел Александар Палас во Скопје, се оддржа завршниот настан на кој 
учествуваа претставникот на УСАИД во Македонија, Дејвид Атебери, сегашниот 
министер за образование и наука Арбер Адеми и претставници од образовните 
институции, наставничките факултети и основните училишта.

Во своето обраќање за време на настанот, претставникот на УСАИД во Македонија, 
Дејвид Атебери им честиташе на проектните партнери за нивната посветеност на 
континуираното зајакнување на читачките и математичките вештини кај 
најмладите ученици.

http://www.stepbystep.org.mk
http://www.stepbystep.org.mk
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http://www.facebook.com/USAIDMacedonia
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„Знаеме дека промените во образовниот систем не се постигнуваат брзо, но 
благодарение на напорите на проектот „Со читање до лидерство“ се поставија 
темелите за значајно подобрување на квалитетот на образованието во 
Македонија,“ рече Атебери. „Завршувањето на овој проект не значи дека завршува 
и нашата работа. Останува многу да се направи за Македонија да може да обезбеди 
квалитетно образование за секое дете. Но, посветеноста, упорноста и 
ентузијазмот кој лично сум го посведочил на настаните на проектот, ми дава надеж 
дека вие знаете што треба да се промени за да се подобри квалитетот на 
образованието во Македонија и ќе продолжите да придонесувате кон таа цел.“

На затворањето на проектот зема збор и Mинистерот за образование и наука 
Арбер Адеми кој им се обрати на наставниците со следниве зборови: Упатувам 
апел до сите наставници, да продолжат да ги применуваат сите инструменти, 
техники, активности и материјали изработени во текот на проектот со цел да ги 
зголемуваат јазичните и математичките вештини на учениците од најрана возраст. 
Затоа треба да работиме заедно партнерски со граѓанските организации, 
училиштата и родителите нашите деца навистина да станат лидери во новиот свет.

Во оваа прилика сакаме уште еднаш да ви се заблагодариме на сите вам кои бевте 
дел од проектните активности во изминативе пет години! Се надеваме дека ќе 
продолжите да работите на подобрувањето на јазичната и математичката 
писменост кај децата од почетните одделенија и преу заедниците за учење ќе 
споделувате искуство со вашите колеги и ќе придонесете да се подобри 
образованието во Македонија.

Заменик министерот за образование и наука Арбер Адеми и Директорот на УСАИД

БР . 20               АПРИЛ-ЈУНИ               2018
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Фондацијата за образовни и културни 

иницијативи „Чекор по чекор“ е дел од 

п р о е к т от B R AV E d u Ул о гат а н а 

образованието во рушење на табуата 

за сиромаштија, кој го реализира 

Мрежата на центрите за образовни политики од Загреб, NEPC (Network 

for education policy centers)  заедно со Форумот за слобода во 

образованието од Хрватска, ( Forum for freedom in Education) Институтот 

за образовни истражувања од Словенија (Educational Research Institute) 

I Praxis од Естонија. https://www.edupolicy.net/2017/09/14/bravedu-new-

project-at-nepc/

Во рамките на овој проект, покрај студиските посети во Словенија и 

Естонија, во текот на мај се одржа уште една средба на сите партнери во 

Загреб, на која 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, се сретнаа повторно на Летната 

школа организирана од НЕПЦ во Хрватска, од 1 до 7 јули,  Темата на 

летната школа беше: Справување со економските нееднаквости во 

училиштата. Освен учесниците во проектот BRAVEdu, на летната школа 

имаше учесници уште од 6 земји и сите заедно ги дискутираа 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.

BRAVEdu – Нов проект на НЕПЦ

БР . 20               АПРИЛ-ЈУНИ               2018
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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, кој почна да се спроведува во декември 

2017 г. и трае до февруари 2019 г., се очекува 

директно да придонесе кон Владините напори за 

подобрување на соработката со граѓанското 

општество преку поддржување на конструктивен 

дијалог меѓу различните засегнати страни, преку 

градење на капацитети и познавања кај 

граѓанското општество за неговата улога во 

осигурувањето квалитетни услуги за граѓаните и 

зајакнување на јавната свест за важноста на 

посетување на установи и програми за 

предучилишно образование, воспитание и 

згрижување. Активностите вклучуваат адаптација 

на политиките на ЕУ и пилотирање на локално 

прилагодени практики, градење на капацитетите 

на давателите на услуги (установи и поединци) и 

на 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.
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ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ

Целта на Проектот е да придонесе кон тековните програми и 

реформи за интеграција во Европската Унија, преку зајакнување 

на компетенциите на засегнатите страни и учеството на 

граѓанското општество во подобрување на пристапот до 

квалитетно предучилишно образование, воспитание и 

згрижување (ПОВЗ), што ќе се остварува низ следниве потцели и 

активности:

1. Развивање на Македонска рамка за квалитет во ПОВЗ 

заснована на Клучните начела на ЕУ за рамка за квалитет за 

ПОВЗ, преку:

Ÿ Подготвување на Анализа на состојбата во ПОВЗ, со цел 

утврдување на состојбите, потребите, пречките и 

можностите за приближување кон европските стандарди во 

оваа област. 

Ÿ Адаптирање на Европската рамка и подготвување на 

Македонска рамка за квалитет во ПОВЗ, која ќе понуди 

дефинирање на поимот и компонентите на квалитетот, 

улогите на засегнатите страни, местото и улогата на 

граѓанското општество во поддршка на квалитетот на 

локално ниво, и инструменти за следење и вреднување на 

системот и на установите и за градење капацитети за 

нејзина примена. 

2. Градење на свест и способности на граѓанското општество 

за неговата улога во подобрувањето на политики и практики и 

унапредување на вклученоста на засегнатите страни во 

мониторирање и осигурување на квалитет во ПОВЗ, преку:   

Ÿ Организирање на студиска посета, регионални презентации 

и обука заради информирање и подигање на свеста кај 

граѓанскиот сектор, носителите на локални политики и 

установите за ПОВЗ, и подобрување на капацитетите на 

засегнатите страни за сеопфатно следење и унапредување 

на квалитетот во ПОВЗ.

Ÿ Воспоставување на платформа Пријатели на ПОВЗ/РДР, во 

која можат да членуваат стручни и надлежни лица, 

граѓанскиот сектор и други засегнати и заинтересирани 

страни, и поддршка за меѓународно врмежување.  
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Во март 2018 годи. се одржа официјална презентација на проектот во 
градинката Орце Николов, во Општина Карпош. Проектот го 
поздравија Министерката за труд и социјална политика, Г-ѓа Мила 
Царовска, Градоначалникот на Општина Карпош Г-дин Стефан 
Богоевски, Директорката на Фондацијата Чекор по чекор Македонија, 
Г-ѓа Сузана Киранџиска и Претставничката на Европската делегација 
во Скопје Г-ѓа Софи Бомон. Тие накусо се осврнаа на состојбите во 
предучилишното  образование и воспитание во Македонија и 
Европската Унија, и на приоритетот кој му се дава на овој сегмент во 
тековните и идните реформи во земјава. На презентацијата 
присуствуваа претставници на градинките, невладиниот сектор, 
донатори и експерти активни на ова поле.  
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Во изминатиот проектен период, експертски тимови ги подготвија основите на Македонската предлог рамка за 
квалитет во ПОВЗ, преточена во повеќе програмски документи, меѓу кои значајно место зазема адаптацијата на 
Европската рамка. Квалитетот се толкува како комплексна појава која опфаќа структури, процеси и резултати, и 
вклучува, меѓу другото, утврдени процеси на управување, дефинирани улоги на сите засегнати страни, 
курикулум и програми, квалификувана и добро поддржана работна сила, 
интеракција меѓу децата и возрасните и меѓу самите деца, физички простор 
за учење и развој, процеси на учење и поучување, вклученост на родителите 
и заедницата, пристап фокусиран на детето и инклузивност. Квалитетот се 
разгледува од повеќе аспекти: структурен квалитет, процесен квалитет и 
квалитет на резултатите за децата, семејствата и заедницата.

Македонската предлог рамка за квалитет ги предлага следниве компоненти 
на квалитетот како основа за следење и континуирано унапредување на 
квалитетот во ПОВЗ:

1. Универзален пристап - Висококвалитетно и универзално ПОВЗ е 
достапно за сите деца и секое семејство може да си го дозволи: тоа 
поттикнува учество и ангажираност, ја јакне социјалната инклузија и ја 
прифаќа и почитува разноликоста.

2. Работна сила, која подразбира соодветно образован и 
професионален кадар кому му се обезбедени соодветни услови за 
работа и поддршка.

3. Курикулум, кој му овозможува на детето да ги постигне своите 
целосни потенцијали на холистички начин, и кој поттикнува соработка 
меѓу децата, колегите и родителите, како и самопроценка и рефлексија 
за сопствената и колективната педагошка практика.

4. Систематско следење и вреднување, кое е базирано на докази и кое обезбедува информации за 
постојан развој на квалитетот на политиките и практиката, во интерес на детето.

5. Систем за управување, раководење и финансирање, во кој одговорните лица и засегнатите страни ја 
знаат својата улога и одговорност и соработуваат, а законите, регулативите и подзаконските акти и 
системот на финансирање поддржуваат и промовираат универзално право на јавно 
субвенционирано/финансирано ПОВЗ.
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Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија во март 2019 започна 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 ќе се спроведува до февруари 2020 г.

8/10

П Р О Е К Т Н А И Н К Л У З И В Н И П А Р Т Н Е Р С Т ВА В О З А Е Д Н И Ц И Т Е

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:

Ÿ Подобар пристап на лицата со преки 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 оснажување на 

граѓанските организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост за учество во локалните 

процеси на донесување одлуки.

Ÿ 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.

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ 
И МЛАДИНЦИ СО ХЕНДИКЕП
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ЗДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ 
И МЛАДИНЦИ СО ХЕНДИКЕП

Во овој период проектот распиша конкурс за избор на невладини организации, општини 

и училишта кои ќе бидат опфатени во проектот. Од пристигнатите апликации беа 

избрани и воспоставени локални проектни партнерства во следните 6 општини:

СИНАТА 
ПТИЦА

ХЕНДИМАК

ХЕНДИМАК

ИНКЛУЗИВА

ПОРАКА 
НАША

ВEРА

НЕВЛАДИНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНА Основни училишта Средни училишта

КАРПОШ

ТЕТОВО

ГОСТИВАР

КУМАНОВО

ВЕЛЕС

КУМАНОВО

ОУ „Димо Хаџи Димов“

ОУ „Лирија“

ОУ „Мустафа Ќемал Ататурк“

ОУ „Бајрам Шабани“

ОУ „Браќа Миладиновци“

ПОУ „Маца Овчарова“

СУГС„Ѓорѓи Димитров“

СОТУ „ГоцеСтојчески“

СОТУ „Гостивар“

СОУ „Перо Наков“

ССОУ „Киро Бурназ“

СОУ „Јане Сандански“

ОУ „Јан Амос Коменски“

ОУ „Андреја Савески Ќиќиш“

ОУ „Исмаил Ќемали“

ОУ „Кочо Рацин“

ОУ „Христијан Карпош“

ОУ „Сандо Масев“

МОБИЛНОСT

СТРУМИЦА

ОУ „Блаже Конески“

ОУ „Гоце Делчев“

ССОУ „Кочо Рацин“
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Со цел сите вклучени страни да се запознаат со проектот, во месец јули, проектот 

оствари средби со сите невладини и претставници од општините и училиштата.

РАЗВИВАЊЕ НА МОДЕЛ НА „ИНКЛУЗИВНА ОПШТИНА“

Во овој период Фондацијата Чекор по чекор – Македонија преку Проектот на ЕУ „Инклузивни 

партнерства во заедниците“ интензивно работеше на развивање на Моделот на инклузивна 

општина. Во овој модел се опфатени 9 подрачја кои се однесуваат на лицата со попреченост:

1. Собирање и пристап до релевантни податоци

2. Физичка пристапност

3. Инклузивно основно и средно образование

4. Инклузивен пазар на трудот

5. Инклузивни социјални служби

6. Инклузивни здравствени служби

7. Инклузивна рекреација, забава и медиуми

8. Инклузивно локално управување

9. Инклузивно креирање на политики – подобрување на транспарентноста, отчетноста 

и граѓанската партиципација

За овие подрачја се развиени 7 чек-листи наменети за локалните самоуправи на проектните општини, заедно 

со граѓанските организации кои се во партнерства со нив. Претставници од локалните самоуправи и 

граѓанските организации ќе имаат прилика во следниот период да учествуваат на обука за користење на овој 

модел и овие чек листи за инклузивно планирање на активностите и буџетот на општината како и 

спроведување активности со цел вклучување на оваа целна група во редовните општествени/животни текови.
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