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Добредојдовте во уште едно издание од нашиот е-билтен!
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“
CLIP - Проект „Инклузивни партнерства во заедниците“
ПРОЕКТ „И јас имам глас“
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)”
Кликнете на секој од насловите подолу за да стигнете
директно до содржината која сакате најпрво да ја прочитате!

Проектот е финансиран од Европската Унија

C O M M U N I T Y - L E D I N C L U S I V E PA R T N E R S H I P S P R O J E C T

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
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.

Проект

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ
И МЛАДИНЦИ СО ХЕНДИКЕП

Проектот е финансиран од Европската Унија

BRAVEdu – Нов проект на НЕПЦ
У Л О ГА ТА Н А О Б РА З О В А Н И Е Т О В О
РУШЕЊЕ НА ТАБУАТА ЗА СИРОМАШТИЈА
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ПРОЕКТОТ СЕ ОЧЕКУВА ДИРЕКТНО ДА
ПРИДОНЕСЕ КОН ВЛАДИНИТЕ НАПОРИ
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА
СО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО
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Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи„Надеж“

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

ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија во март 2018 започна да го
спроведува проектот „Инклузивни партнерства во заедниците“. Главна цел на проектот е да придонесе кон
остварување на правата пристап до услуги и на социјална и општествена инклузија на деца и млади со
попреченост преку зајакнување на локалната свест и капацитети за градење на одржливи партнерства во
локалните заедници.
Во текот на месец септември, тимот на проектот потпиша меморандум за соработка со градоначалниците од
избраните општини (Општина Тетово, Општина Гостивар, Општина Карпош, Општина Куманово, Општина
Струмица и Општина Велес) и со директорите во проектните основни и средни училишта.

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ
И МЛАДИНЦИ СО ХЕНДИКЕП

www.stepbystep.org.mk
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РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ КАКО ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ:
Запознавање со меѓународната класификација на функционирање,
попреченост и здравје (МКФ) и подготовка на ИОП според МКФ
Обуката за запознавање со меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ) и подготовка
на ИОП според МКФ беше реализирана од страна на Прим. Д-р Мери Бошковска, детски психијатар, за претставници од
проектните основните училишта од 6те проектни општини. На барање на средните училишта беа поканети и наставници
од средните училишта вклучени во проектот. Како дел од проектот беа реализирани следните обуки:

Датум на одржување

Општина

Училиште

12.11.2018

Тетово

О.У „Лирија”
О.У. „Андреја Савевски Кикиш”

14.11.2018

Велес

О.У. „Блаже Конески”
П.О.У. „Маца Овчарова”

16.11.2018

Гостивар

О.У. „Исмаил Ќемали”

27.11.2018

Куманово

О.У. „Браќа Миладиновци”
О.У. „Христија Карпош”
О.У. „Кочо Рацин”
О.У. „Бајрам Шабани”

28.11.2018

Карпош

О.У. „Јан Амос Коменски”
О.У. „Димо Хаџи Димов”

29.11.2018

Струмица

О.У. „Сандо Масев”
О.У. „Гоце Делчев”

На обуката беше претставена разликата помеѓу медицинскиот и социјалниот модел во конципирање на
попреченоста во образовниот систем, беше дискутирана инклузијата во основните и средните училиштата и нивната
соработка при преминот на учениците со попреченост од еден во друг степен на образование, како и бариерите кон
инклузивното образование во државата. Главен фокус беше ставен на Меѓународната класификација на
функционирање, попреченост и здравје и беа дадени насоки за работа со ученици со попреченост.

ЗДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ
И МЛАДИНЦИ СО ХЕНДИКЕП
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Партиципативно лидерство и донесување одлуки
Во текот на ноември се одржаа шест обуки за претставниците од ученичките тела во проектните
средни стручни училишта во 6те општини. Обуките ги реализираа Антонио Даниловски и Мартина
Илиевска кои имаат големо искуство во доменот на средношколско организирање.

Датум на одржување

Општина

Училиште

6.11.2018

Тетово

СОТУ „Гоце Стојчески“

14.11.2018

Гостивар

СОТУ „Гостивар“

22.11.2018

Скопје-Карпош

СУГС „Георги Димитров“

26.11.2018

Велес

ССОУ „Кочо Рацин“

27.11.2018

Куманово

СОУ „Перо Наков“
ССОУ „Киро Бурназ“

29.11.2018

Струмица

СОУ „Јане Сандански“

Спроведените обуки беа на тема Партиципативно лидерство и донесување одлуки и имаа за цел да
ги подготват учениците од проектните средни училишта да ги запознаат системите на донесување
одлуки во нивното училиште и општина и да научат кои се начините за активно вклучување во
процесите на донесување одлуки за прашања кои ги засегаат сите ученици. Овој циклус обуки беше
прв во серијата од три обуки, кои имаат за цел да ги подобрат вештините на учениците од средните
училишта да се самозастапуваат и да ги подобрат инкклузивните капацитети на нивните училишта.
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Проект
Фондацијата „Чекор по чекор“ со поддршка на “Save The Children International” – Косово и Шведската
Интернационална Агенција за развој го реализира пилот проектот „И јас имам глас“.
Целта на проектот е градење капацитети на децата и младите за активно и одговорно граѓанство. Проектот исто
така ќе помогне да се подигне јавната свест за важноста на проактивното почитување на правата на децата.
„И јас имам глас“ се реализира во рамки на регионалниот проект за создавање одговорен систем кој ќе овозможи
механизми за спроведување на правата на децата, во периодот 2018-2020 година.
Преку активностите кои се реализираат во проектот, учениците учествуваат во донесување одлуки на училишно
ниво и преземат акции за изразување на своето мислење и подобрување на состојбите кои ги засегаат нив и
нивните врсници, преку уметнички и драмски активности како и активности во училишните клубови кои дејствуваат
во нивните училиштата.
Во овој период проектот се реализирање во 4 (пилот) основни училишта „Братство“ – Карпош, „Дане Крапчев“ – Гази
Баба, „Кирил и Методиј“ – Тетово и „Христијан Тодоровски Карпош“ – с. Драгомаце, и во секое училиште се
реализирани следниве активности:
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-Обук
а за соци јална правда и де тски права
Дополнително во рамките на проектот се реализира и
обука за социјална правда и детски права наменета за
ученици и наставници од проектните училишта. Првиот
дел од обуката се реализираше на 23ти ноември, а ќе
продолжи со тродневна обука во Охрид на почетокот на
декември. За впечатоците од тродневното дружење и
учење во Охрид ќе ве информираме во следниот билтен.

БР. 21

АВГУСТ-НОЕМВРИ

2018

6/10

BRAVEdu – Нов проект на НЕПЦ
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ е
дел од проектот BRAVEdu - улогата на 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) и Praxis од Естонија.
Во периодот од 26. до 28.
септември, 2018 во Охрид се
состанаа проектните партнери со
цел развивање на активности за
родители за надминување на
препреките во овозмож ување
еднакви образовни можности за
сите деца и надминување на
табуто за сиромаштија. Овие
а к т и в н о с т и ќ е б и д а т д ел о д
поголем прирачник за надминување на препреките со кои се соочуваат
учениците кои доаѓаат
од семејства со низок
социјален статус, а кој ќе
се објави како дел од
проек тот во следниот
период. Прирачникот е
замислен како алатка за
наставниците кои преку
организирање на разни
хуманитарни активности, волонтерски акции и искуствени работилници
ќе се справуваат со нееднаквостите помеѓу учениците, кои стојат на
патот на овозможувањето квалитетно образование за сите.
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Во оваа фаза, Проектот спроведе низа активности за
запознавање со состојбите и политиките во земјите
на Европската унија и со главните политики и
документи кои го управуваат системот за ПОВЗ, од
аспект на нивната релевантност за состојбите во
земјава, меѓу кои:
Студиска посета на Амстердам, Холандија

авнос т

Од 2-ри до 5-ти октомври, 11 претставници на
засегнатите страни, меѓу кои Министерството за труд
и с оцијална политик а, Бирото за развој на
образованието, Државниот просветен инспекторат,
Општина Карпош, Универзитетот Св. Кирил и Методиј,
и невладините организации активни на полето на
предучилишното образование и воспитание. За
време на посетата, учесниците се запознаа со
Европската рамка за висококвалитетни системи за
ПОВЗ и разговараа со клучни претставници на
организации од граѓанскиот сектор, вклучувајќи ги
Биро Мутант (Bureau Mutant), Физиоедукатив (Fysio
Educatief), Детскиот меѓународен прес центар
(Children's International Press Centre), и Здружението
на родители БОинк (BOink). Воедно се организираа
посети на установите за образование, воспитание и
згрижување Кдв Кидерријк Биненгастхуистстраат
(Kdv Kinderrijk Binnengasthuisstraat), Градинката СКА
(SKA Kinderopvang), и Интегрираниот центар за деца
и млади Јуке (Youké). Учесниците позитивно за
искажаа за совладаните политики и практики и
препорачаа во враќањето да се зајакнат напорите за
з гол е м у в а њ е н а о п ф ат от, п од о б р у в а њ е н а
интеракцијата меѓу вработените и меѓу вработените и
децата, градење на систем за следење и вреднување
и формирање на здружение на активни и посветени
родители како партнер и поддршка на градинките.

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“

БР. 21

АВГУСТ-НОЕМВРИ

2018

8/10

Издавање на брошура и информативни материјали за запознавање со
европските политики и Нацрт националната рамка за квалитет во ПОВЗ
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Девет презентации на Европската рамка за висококвалитетни системи
за ПОВЗ и Нацрт националната рамка за квалитет во ПОВЗ

Centre
Центар for Social
за соција
Initia
лни иници tives Nade
јативи„Наде z
ж“

VOOR
VERAND
ERING
IN METHOD
IEK

EN

MANAGE
MENT

Со цел подробно запознавање на носителите на политики, практичарите и граѓанското општество
во најновите европски политики и со Нацрт националната рамка за квалитет во ПОВЗ се
организираше една презентација за носителите на политики на национално ниво (МТСП, МОН),
стручните агенции (БРО, ДПИ, општини), Педагошкиот факултет Св. Климент Охридски и
донаторската заедница (Европската делегација, Светската банка, УСАИД, Фондацијата отворено
општество Македонија и Уницеф), на која се презентираа елементите на Нацрт националната
рамка во полињата пристап, кадар, курикулум, следење и вреднување и управување и
финансирање. Се разви дискусија во која се посочија главните проблеми во релевантните
полиња и се споделија информации за тековните и планираните активности и мерки. Се искажаа
пофални зборови за големиот приоритет и напори кои Владата и сите засегнати страни го
вложуваат на полето на градење квалитетен и сеопфатен систем за ПОВЗ во земјава.
За да им се доближат овие информации и да се поттикне национална дискусија за прашањето на
квалитет во ПОВЗ, се организираа осум регионални средби, во соработка со Општина Струмица,
Општина Куманово, Општина Велес, Педагошките факултети при Универзитетот Св. Кирил и
Методиј, Универзитетот Гоце Делчев и Универзитетот во Тетово, Универзитетската библиотека
Св. Климент Охридски во Битола и Основното училиште Глигор Прличев од Охрид. На овие
регионални средби, на кои учествуваа вкупно 236 претставници од општините ширум земјава,
државните и приватните градинки, универзитетите, државниот просветен инспекторат и
невладините организации кои работат со деца на предучилишна возраст, се презентираа
најновите европски политики, Нацрт националната рамка за квалитет во ПОВЗ и се започна
дискусија околу достигнувањата но и проблемите со кои се соочуваат давателите на услуги, а
кои би можеле да го забават или попречат градењето на висококвалитетен и сеопфатен систем
за ПОВЗ. Учесниците искажаа задоволство од можноста да се сретнат да разменат искуства и да
воспостават нови партнерства со други организации и стручни лица.
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Тридневна работилница за градење вештини за примена на
Европската рамка за висококвалитетни системи за ПОВЗ

Од 21-ви до 2-14 ноември, во Струмица се организираше тридневна обука
за продлабочено запознавање со Европската рамка за висококвалитетни
системи за ПОВЗ и за примена на Нацрт националната рамка за квалитет
во ПОВЗ. На обуката учествуваа вкупно 27 претставника, вклучувајќи
директори, педагози, психолози, дефектолози, воспитувачи и родители од
градинките Фемо Кулаков од Неготино, Рада Поцева од Кавадарци, Вера
Циривири Трена од Штип, Детска радост од Струмица, Ацо Караманов од
Радовиш и Димче Мирчев од Велес, и ЦСИ Надеж од Скопје.
На работилницата се споделија информативни документи со најнови
политики и практики од Европската Унија и светот, и се водеа дискусии
околу добрите страна на нашиот систем за ПОВЗ но и околу проблемите
со кои се соочуваме во областите пристап, кадар, курикулум, следење и
вреднување и управување и финансирање. Се споделија искуства и
мерки кои ги практикуваат присутните градинки како сопствени
иницијативи за подобрување на опфатот и квалитетот, и посочија
главните предизвици за постигање на европските стандарди на квалитет,
кои вклучуваат: преголем број на деца во другите, преголеми листи на
чекање, недоволно време за индивидуализиран пристап и квалитетна
интеракција со секое дете, недоволни компетенции кај нововработениот
кадар, особено кај негувателскиот кадар, нестандардизирани механизми
за внатрешно и надворешно следење на квалитетот на педагошката
работа, недоволна соработка со и ангажираност на родителите,
несоодветна цена на услугата и сл. Сите осознаени предизвици и
препораки ќе се преточат во препораки за акција и ќе се достават до
релевантните носители на политики.
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тел: + 389 2 30 77 900 и +389 72 307 327
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