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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

ПРОЕКТ НА ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА ВО ЗАЕДНИЦИТЕ
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
УЛОГАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО
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“

Проектот е финансиран од Европската Унија

ПРОЕКТ НА ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА ВО ЗАЕДНИЦИТЕ

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ КАКО ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ
Ÿ Обука „Диференцирање на учењето и наставната

програма според различните интереси и способности на

Обуката за диференцирање на учењето и наставната програма според различните интереси и способности
на учениците беше реализирана од страна на Доц. Д-р Ангелка Кескинова 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

14.01.2019

Куманово

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

16.01.2019

Тетово

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

17.01.2019

Велес

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

18.01.2019

Карпош

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

22.01.2019

Гостивар

О.У. „Исмаил Ќемали”

24.01.2010

Струмица

О.У. „Сандо Масев”
О.У. „Гоце Делчев”
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Обуката имаше за цел да ги претстави карактеристиките на децата со оние
попречености кои најчесто се инклузирани во редовните училишта и кои алатки,
техники и специфични инструменти се потребни за да се прилагоди процесот на
учење за тие да ги остварат своите целосни потенцијали. На пример, беше
претставено како училиштата во Македонија во целост ги исполнуваат
предусловите за комплетна инклузија на слепи и слабовидни деца имајќи
предвид дека ресурсните центри располагаат и со асистивна технологија и
соодветен кадар кој може да ја поддржи инклузијата на овие деца во редовните
училишта. Исто така на наставниците им беше претставен модел за
индивидуален образовен план кој нуди доволна флексибилност и можност на
планирање и модифицирање на постигувањата на учениците со попреченост.

Фотографии од обуката „Диференцирање на учењето и наставната програма според различните интереси и способности на учениците“
О.У. „Сандо Масев“ - Струмица
О.У. „Андреја Савевски Ќиќиш“ - Тетово
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Обука „Застапување и лобирање“
Во текот на јануари и февруари 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

12.11.2018

Скопје-Карпош

СУГС „Георги Димитров“

14.11.2018

Куманово

СОУ „Перо Наков“
ССОУ „Киро Бурназ“

16.11.2018

Гостивар

СОТУ „Гостивар“

27.11.2018

Струмица

СОУ „Јане Сандански“

28.11.2018

Тетово

СОТУ „Гоце Стојчески“

29.11.2018

Велес

ССОУ „Кочо Рацин“

Спроведените обуки имаа за цел да ги запознаат учениците, со процесот на застапување и спроведување
на иницијативи. На почетокот учениците идентификуваа кои проблеми или амбиции ги имаат во нивното
училиште или заедница. Потоа тие преку процес на демократско гласање избраа одредени иницијативи и
на ниво на група ги планираа сите неопходни чекори потребни за реализација на иницијативата: какви
ресурси ќе им бидат потребни, кои формални аспекти треба да се спроведат (дозволи, одобрувања, и
слично), од кого ќе треба да побараат помош и поддршка, кого треба да вклучат во процесот, како да ги
распределат одоговорностите и задачите и како да го следат и оценат процесот на имплементација. Оваа
обука треба да им помогне учениците во иднина да планираат и да спроведуваат настани и активности со
цел подобрување на целокупниот училишен живот и инклузија помеѓу младите.

Фотографии од обуката „Застапување и лобирање“
СОТУ „Гоце Стојчески“ - Тетово
СПТУ. „Гостивар“ - Гостивар
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Тридневна обука „Кариерно советување на лицата со попреченост“

Од 20ти до 23 ти февруари во Хотел „Гарденија“- Велес се реализираше тридневна обука за кариерно
советување на лицата со попреченост. На оваа обука присуствуваа претставници од Агенцијата за
вработување, проектните основни и средни училишта и од невладините организации вклучени во проектот.
Обуката ја реализираа Васка Драшковиќ и Адем Идризи. На оваа обука беа опфатени аспекти од кариерно
советување наменети за лица со попреченост. Во склоп на оваа обука учесниците научија каков вид на
проценки им се потребни за лицето кое го советуваат да ги согледа своите капацитети и можности со цел
поуспешно и поодржливо вработување во посакуваната сфера. Дел од обуката беа комуникациските вештини
на активно слушање, принципи на советување, определување на личните вредности, карактеристики и
афинитети, поставување на лични цели (краткорочни и долгорочни) и подготовка за интервју и пишување на
лична биографија. Со оглед на тоа што учесниците ќе треба во наредниот период да спроведат барем 3
советувања на лица од целната група, тие учеа како да им помогнат на корисниците во процесот на барање
работа, вклучувајќи и посредување и истражување на пазарот на трудот. Преку оваа обука учесниците се
здобија со пакет на инструменти кои треба да им помогнат ним како кариерни советници, а на корисниците да
им овозможи индивидуализиран пристап со цел нивно оптимално вработување.

Фотографии од обуката „Кариерно советување на лицата со попреченост“
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Проект „Инклузивни партнерства во заедниците“
Обука „Модел на инклузивна општина “
Во периодот од 12 до 15 декември, 2018, во Велес се одржа тридневна обука за претставниците од
невладините организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост и претставници од шесте
проектни општини. Оваа обука беше реализирана од Васка Драшковиќ и Милица Трпевска.
Главната цел на оваа обука е да се претстави Моделот за инклузивна општина како документ наменет да
им помогне на претставниците од невладините организации и општината да собираат/пристапат до
податоци, да оценуваат состојби и заеднички да планираат активности кои би ја подобриле инклузијата
во општината и квалитетот на животот на лицата со попреченост. Темите на обуката беа: вредности,
ставови, стереотипи и предрасуди, структура и начин на користење на моделот; собирање и пристап до
податоци; пристапност; инклузивни здравствени услуги; инклузивни социјални услуги и пазар на труд;
инклузивно образование; инклузивност во забавата, рекреација и медиуми и инклузивно партнерство со
граѓанскиот сектор – инклузивно локално управување.
Задачата за учесниците после оваа обука е да направат Локален инклузивен акциски план со кој ќе
можат да конкурираат за грант од Фондацијата, за имплементација на активности кои треба да ја
унапредат инклузијата во заедницата.

Поздравно обраќање на обуката „Модел на инклузивна општина“ имаше Градоначалникот на Општина Велес Аце Коцевски
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Циклус обуки за млади и невработени лица со попреченост

Во овој период се започна со реализирање на циклусот обуки за млади и невработени лица со
попреченост. Обуката се реализираше во две од преоктните општини, а во следниот период ќе
се реалзиира и во останатите 4 општини:
Датум на одржување

Општина

Број на учесници

28.01.2019-01.02.2019

Тетово

10

11.02.2019-15.02.2019

Гостивар

10

Обуката ја реализираше обучувачот Адем Идризи и е конципирана како 5 полудневни обуки на
следните теми:
Ÿ Лидерство и законска регулатива за лицата со попреченост;
Ÿ Вештини за барање работа и решавање проблеми, подготовка на CV;
Ÿ Вештини за барање работа и решавање проблеми, подготовка на мотивациско писмо;
Ÿ Однесување на работното место, тимска работа и управување со финансии;
Ÿ Деловна комуникација - симулација на интервју.

Целта на обуката е во проектните општини да се поттикнат лицата со попреченост кои се во и вон
образовниот систем да ги научат овие вештини за барање работа, да ги знаат законските олеснувања
и активни мерки за вработување на лицата со попреченост како и да им помогне во самостојното
живеење понатаму. Преку овие обуки се поттикнува интеракција помеѓу корисниците, давателите на
јавни услуги во кои спаѓаат невладините организации кои ги застапуваат лицата со попреченост и
потенцијалните работодавачи. На тој начин се гради мрежа, се зголемуваат социјалните контакти и
можности за работа со што се зголемува квалитетот на живот на лицата со попреченост.

Циклус обуки за млади и невработени лица со попреченост во Тетово и Гостивар
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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.

Како дел од проектот се реализираа следните активности:

К ре ати в н и а кт ивност и
Во проектните училишта беа организирани креативни ликовни и
драмски работилници а за учениците од одделенска настава беа
организирани читања во Библиотеката на тркала. На овие
активности учениците се запознаа со Конвенцијата на Обединетите
нации за правата на детето, дискутираа со фацилитаторите за тоа
како тие ги сфаќаат правата но и нивните одговорности и преку
нивното искуство ги пренесоа нивните согледувања за тоа дали се
почитуваат правата на децата во нивното училиште, во нивната
поблиска околина и во нашата земја. Потоа извесен број од
учениците кои се дел од проектот го изразија својот став и своето
разбирање на детските права на визуелен начин а останатите
учествуваа во драмски работилници и подготвија сцени во кои
прикажаа дел од проблемите со кои се соочуваат децата.

БР. 22

www.stepbystep.org.mk

ДЕКЕМВРИ 2018 - ФЕВРУАРИ 2019

8/13

Обука за социјална
правда и детски права
Како дел од проектот беше реализирана и обука за „Социјална
правда и детски права“, наменета за учениците, наставниците и
директорите од проектните училишта. Првиот дел од обуката се
реализираше на 23ти ноември, во Скопје, а продолжи со
тридневна обука во Охрид од 30ти ноември до 2ри декември. На
оваа обука учесниците се запознаа со терминот „Социјална
правда“, кој е клучен столб на средина за учење и развој на детето
која ги почитува правата на децата и промовира демократско
учество според возраста, разбирањето и способностите на
децата. Работните сесии вклучуваат: Приказна за моето име учење да се слуша и да се почитуваат едни со други; Што
очекуваме од луѓето околу нас? - дефинирање на приоритетните
вредности и карактеристики на луѓето; Скулптура - учење да се
почитува различноста меѓу луѓето и мислењата на другите;
Предрасуди и стереотипи; Права, потреби и одговорности на
децата; „DIE модел“ (дескрипција, интерпретација и евалуација) вредносни судови и емоции; „Еднаквост и недискриминација“;
„Насилство“ - работа со сценарија; „Решавање конфликти“ справување со негативни емоции; „Контрола на агресијата“;
„Обвини ја жртвата“ - теорија на конкурентен индивидуализам и
„Учество“ - правото на децата да учествуваат во донесување
на одлуки.

Промотивен настан
на проектот
На 21 декември во Детскиот креативен центар беше
организиран настан со учество на деца, наставници и
педагози, директори и родители од проектните училишта,
вклучувајќи го и заменик-министерот за образование и наука и
експерти за образование. Учествуваа околу 240 деца и 40
возрасни лица. За време на настанот беа изложени 130
изработки на учениците - цртежи и сликовници, поврзани со
нивните ставови за правата на децата. Покрај тоа, децата
изведоа 10 кратки театарски сцени кои ги развија во рамките на
активноста „Форум театар“, демонстрирајќи разбирање за
правата на децата и проблемите со кои се соочуваат тие во
училиштето и животот воопшто.
Проектот продолжува во текот на 2019 година и се збогатува
со нови теми: „Заштита од врсничко насилство“ и „Градење
на училишта и општини кои промовираат детски права“.
БР. 22
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BRAVEdu
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.
Главната цел на Проектот BRAVEdu е да се зајакне
капацитетот на училиштата за поддршка на учениците
од семејства со низок социоекономски статус, во
учењето и во активното учество во училишниот живот и
постигнувањето подобри резултати од учењето.
Во овој период проектниот тим работеше на преглед на
прирачникот за надминување на препреките со кои се
соочуваат учениците кои доаѓаат од семејства со низок
социјален статус. Овој прирачник ќе се објави како дел од
проектот во следниот период, а ќе биде достапен и на
македонски и албански јазик.
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Тридневна работилница за градење вештини за примена на
Европската рамка за висококвалитетни системи за ПОВЗ
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Во декември продолжи циклусот обуки за практичари за продлабочено
запознавање со Европската рамка за квалитет во предучилишното
образование, воспитание и згрижување (ПОВЗ) и Предлогот на
Европската комисија до Советот на Европската Унија за ПРЕПОРАКА за
висококвалитетни системи за предучилишно образование, воспитание
и згрижување, како и за дооформување и примена на Предлог
националната рамка за квалитет во ПОВЗ; втората работилница, на која
учествуваа претставници од општините Ѓорче Петров и Кисела Вода и
директори, педагози, психолози, дефектолози, воспитувачи и родители
од градинките Детска Радост, Весели Цветови, 8-ми Март, Буба Мара,
Пролет и 13-ти Ноември од Скопје, Брешија од Дебар и 8-ми Март од
Струга, како и невладините организации ЦСИ Надеж и Здружение Мир
од Скопје, се одржа во Скопје од 12-ти до 15-ти декември 2018 г.
Работилницата ја водеа м-р Елена Мишиќ од Фондацијата Чекор по
чекор и проф. д-р Алма Тасевска од Институтот за педагогија при
Филозофскиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје.
Како на претходната работилница одржана во ноември, на
учесниците им беа претставени најновите политики, практики и
документи на полето на предучилишното образование, воспитание и
згрижување од Европската Унија и светот, проследени со детална
презентација на процесот на развивање и сегашниот статус на
Европската рамка за квалитет во ПОВЗ, со особен осврт на Холандија,
од страна на проектниот консултант Анке фан Којлен од Биро Мутант Холандија. Следеа информирани и стручни дискусии околу
состојбите во земјава и проблемите со кои се соочуваме во областите
пристап, кадар, курикулум, следење и вреднување и управување и
финансирање. Учесниците ги споделија сопствените искуства и
иницијативите кои ги преземаат за подобрување на опфатот и
квалитетот. Разгледувајќи ги целите кои ги поставува Европската рамка
за квалитет во ПОВЗ, се утврдија и главните предизвици со кои земјава
ќе се соочи во напорите за подигање на квалитетот во сите димензии,
вклучувајќи преголеми листи на чекање, преголеми групи кои на
воспитувачите не им оставаат време за осмислена педагошка работа,
индивидуализиран пристап и квалитетна интеракција со секое дете,
отсуство на стручна подготовка и компетенции кај негувателскиот
кадар, отсуство на механизми за внатрешно и надворешно следење и
развивање на квалитетот на педагошката работа, недоволна
вклученост и заинтересираност на родителите, несоодветен систем на
плаќање за услугата, различно разбирање и примена на стандардите за
учење и развој и др. Сите учесници ја потврдија потребата од
структурирана соработка меѓу кадарот и установите во земјава и
соработка со високообразовните установи, и искажаа подготвеност за
вложување дополнителни напори за вистински реформи на системот
кои би ги надополниле планираните мерки на државата и големата
важност која во моментов му се придава на зголемувањето на опфатот.

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“
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На 31-ви јануари 2019 г. се одржа конференција која го означи заокружувањето на Проектот. Конференцијата ја
отворија Извршната директорка на Фондацијата Чекор по чекор, проф. д-р Сузана Киранџиска, и претставникот на ЕУ,
Програм менаџерот Костантинос Соупилас.
На конференцијата присуствуваа околу 140 претставници на државни установи и агенции, универзитети, јавни и
приватни градинки и на граѓанскиот сектор. Со голем интерес се проследија 13 презентации од домашни и странски
експерти директно поврзани со петте димензии на квалитет содржани во Предлогот на Европската комисија до
Советот на Европската Унија за ПРЕПОРАКА за висококвалитетни системи за предучилишно образование, воспитание
и згрижување. Презентерите ги претставија состојбите и проблемите со кои се соочуваат засегнатите страни и
понудија можни решенија, поткрепени со докази, на следниве теми:
Ÿ

Anke Van Keulen, Bureau Mutant: Статус на Европската рамка за квалитет во ПОВЗ во ЕУ, трендови и
приоритети

Ÿ

Елена Мишиќ, Фондација Чекор по чекор: Состојбите во земјава и придонесот на Проектот кон нивно
подобрување

Ÿ

Елизабета Куновска, МТСП, Проектна единица: Приоритетите и целите на Проектот на Светската банка
за социјален развој

Ÿ

Маја Колеќеска, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност: Можностите за
финансиска поддршка на процесот на подобрување на квалитетот во ПОВЗ преку програмите на
Националната агенција

Ÿ

Ајрие Дачи, ЈОУГД Брешија, Дебар: Проекти и активности на градинката Брешија кои се спроведуваат
со донаторска помош

Ÿ

Елена Устамитова, ЈОУГД Буба Мара, Аеродром, Цанка Добринова, ЈОУГД Рада Поцева, Кавадарци:
Поголема достапност на услугите во Општина Аеродром и во Општина Кавадарци

Ÿ

Алма Тасевска, Институт за педагогија, Филозофски факултет, УКИМ: Состојби, предизвици и
приоритети во иницијалното образование и професионалниот развој на воспитно-образовниот кадар

Ÿ

Мира Ѓорѓиевска, ЈОУГД 8 Март, Кисела Вода, Симона Палчевска, ЕЦД КОР: Предизвици и добри
примери во примената на Стандардите и Програмата за рано учење и развој

Ÿ

Зорица Јовановска, ЈОУГД Фемо Кулаков, Неготино, Марина Костадиновска, ЈОУГД Вера Циривири
Трена, Штип: Добри примери и потешкотии во работата со родителите

Ÿ

Ѓорѓи Тошев, Лајфстарт Битола: Улогата на граѓанското општество во подобрување на опфатот со ПОВЗ

Придобивките од конференцијата, покрај запознавањето со Европската рамка за квалитет во ПОВЗ и понудените
сознанија за состојбите и можните решенија можат да се видат и во едногласниот став на сите присутни за
огромната потреба од поголемото инвестирање во овој потсистем и од позасилено запознавање со иницијативи,
програми, политики и практики со кои развиените земји го подобруваат својот квалитет.
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Завршна конференција на Проектот

Како завршен придонес на Проектот кон реформите во системот за предучилишно образование,
воспитание и згрижување, и резиме на проектните активности, вклучувајќи разгледување на
најновите документи на Европската Унија и состојбите во земјава, консултативни средби и
презентации низ целата земја, обуки и конференцијата на тема Европската рамка за квалитет, во
февруари Проектот ја издаде публикацијата „Предлог-рамка за квалитет во предучилишното
образование, воспитание и згрижување“, подготвена врз основа на Предлогот на Европската
комисија до Советот на Европската Унија за ПРЕПОРАКА за висококвалитетни системи за
предучилишно образование, воспитание и згрижување, како алатка за подобрување на
пристапот до квалитетно предучилишно образование, воспитание и згрижување за сите деца.
Публикацијата има за цел да им помогне на носителите на политики во осмислувањето на
систем за осигурување на квалитет во земјава според начелата и стандардите кои се
применуваат во земјите од ЕУ, на тој начин придонесувајќи кон процесот на реформи и
приближување кон Европската Унија.
Авторскиот тим на оваа публикација, составен од претставник на фондацијата, универзитетски
професори и практичари, на 140 страници на читателите им го доближува самиот предлог на
Европската комисија и ги запознава со нејзините теориски основи и практични импликации.
Воедно, публикацијата нуди практични алатки за воспоставување на систем за следење и
вреднување на самиот систем за ПОВЗ и на носителите на образовно-воспитно-згрижувачката
дејност во земјава. Новина претставуваат освртот на улогата на граѓанското општество во
различните сегменти на системот за предучилишно образование, воспитание и згрижување со
конкретни предлози за негова поголема активација, како и понудениот појмовник, кој ги
објаснува најважните термини во овој систем, и обемната библиографија, која на едно место ги
собира најважните публикации произлезени од најразвијните системи во Европа и светот.
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Издавање на публикацијата
„Предлог-рамка за квалитет во
предучилишното образование,
воспитание и згрижување“
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Публикацијата е дистрибуирана до сите градинки, државни установи, факултети кои едуцирааат
воспитно-образовен кадар и невладините организации кои спроведуваат проекти во овој потсистем.
Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“
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Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“
бул. Партизански одреди бр.72а, 1000 Скопје
тел: + 389 2 30 77 900 и +389 72 307 327
www.stepbystep.org.mk
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