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Почитувани соработници и пријатели
на Фондацијата „Чекор по чекор“
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ одбележа уште еден значаен јубилеј: 15 години
од нејзиното основање. Со регистрирањето на Фондацијата „Чекор по чекор“ како самостојна невладина
организација сакавме да ја продолжиме започнатата мисија: да подготвуваме и имплементираме програми кои ќе
им овозможат на децата да ги развијат своите целосни потенцијали и да ги поттикнуваме демократските процеси во
образованието на децата, младите и возрасните. Ние веруваме дека образованието е клуч за милион можности и дека
сите заедно треба да преземеме чекори кон квалитетно образование за сите, бидејќи само квалитетно образование
носи квалитетни промени. Затоа, нашето ново мото е: Едукација и професионален развој за подобра иднина.

Сузана Киранџиска,
извршна директорка на Фондацијата „Чекор по чекор“

Целосното обраќање на извршната директорка на Фондацијата „Чекор по чекор“, можете да го прочитате тука.

Едноставно кликнување на некој од насловите подолу, ве носи директно кај одбраната содржина која сакате најпрво да ја прочитате!
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Јазична и математичка писменост за интелектуален развој

Спроведена студија за јазик и математика
во почетните одделенија
Од 9 до 31 мај 2016 година, се спроведе теренско истражување на јазичната и математичката писменост на примерок
од 8000 второ и третоодделенци од сите основни училишта во Република Македонија на македонски, албански и
турски наставен јазик.
Процените ги спроведоа 744 претставници од училиштата (училишни педагози, психолози и одделенски наставници)
кои претходно беа обучени за користење на стандардизирани алатки за процена со помош на таблет компјутер.
Алатките за процена на јазична и математичка писменост, ЕГРА и ЕГМА, се адаптирани на локален контекст и на
наставните програми на македонски, албански и турски јазик од страна на практичари и експерти од раната јазична и
математичка писменост.
„ЕГРА и ЕГМА се едноставни инструменти кои може да ги користи секој наставник како дел од наставниот процес.
Од тукушто спроведената студија се забележува дека има деца кои на крајот од третото одделение сѐ уште го
немаат совладано читањето и основните математички операции и имаат потешкотии во одземањето, множењето
и делењето“, Тања Андонова Митревска, советник за стандарди и испити во Државниот испитен центар.

По пилотирањето на инструментите во декември 2013 година во
минатите две години студијата за рана јазична и математичка
писменост беше спроведена на помал примерок на ученици. Во мај 2014
година, студијата за процена на почетната состојба се спроведе во 42
основни училишта. Извештајот од оваа студија можете да прочитате
на следниов линк. Во мај 2015 година, студијата беше спроведена во 103
училишта, а извештајот за истата е достапен на следниов линк.

Алатка за процена на математички вештини ЕГМА
и манипулативни средства кои на учениците им
помагаат да пресметуваат математички задачи

Резултатите од студијата ќе бидат споделени со училиштата и
надлежните институции со цел да се разгледаат можности за
прилагодување на наставните програми, но и самата настава,
со цел да се подобрат основните јазични и математички
вештини кај учениците. Една од заложбите на Проектот на
УСАИД „Со читање до лидерство“ е врз основа на добиените
резултати да се изработат и стандарди за читање на
македонски, албански и турски јазик како и математика за второ
и трето одделение со што на наставниците ќе им се овозможи
редовно да ги следат постигањата на нивните ученици.

За да се осигура квалитетот на процените во училиштата,
71 набљудувач го следеа процесот на терен и постојано
беа присутни за да нудат поддршка на оценувачите.
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„Математика+“ во

ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“
Драгоманце, Старо Нагоричане

Решавањето на математички проблеми
честопати претставува вистински проблем
за учениците. За да се поттикне креативното мислење и да се мотивираат учениците
постојано да истражуваат и да размислуваат, наставниците треба да користат техники и
стратегии кои на интересен начин и низ игра ќе им ја доближат математиката. Со таа цел,
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ја подготви обуката „Математика +“ која во
текот на март и април беше спроведена за наставници и претставници од стручна служба
од 65 училишта во државата.

.+

Поголемиот дел од обуките се реализираа за две училишта со цел да се поттикне
размената на искуства меѓу наставниците во рамки на нивниот колектив, но и меѓу
училиштата. Обуката „Математика+“ им овозможува на учесниците:

.
>

да се запознаат со техники за подучување и изработка
на дидактички материјали кои ќе ги користат во
подучувањето математика во почетните одделенија;

да се запознаат со техники кои ќе им помогнат во
реализација на наставните содржини каде учениците
имаат поголема потреба за поддршка;

да ги зајакнат стручните компетенции за користење
техники за учење математика преку игра.
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динство“ – Охрид

ОУ „Братство –Е

ОУ „Васил Главинов“

– Велес

ОУ „Елпида Караманди“ – Битола
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Одделенските наставници од ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Св. Николе
и ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Кочани сметаат дека научиле многу
техники и стратегии кои имаат за цел да го развијат логичкото
мислење на учениците и да го збогатат нивното функционално
знаење и дека наученото ќе има длабока примена во наставата.
Исто така сметаат дека техниките со кои се запознале на
обуката ќе можат лесно да се прилагодат и да се користат за
разли чни содржини по математ ика во секое одделение.

Одделенските наставници од ОУ „Страшо Пинџур“ - Вевчани сметаат
дека научиле стратегии и техники на подучување кои поттикнуваат
љубопи тност, истражување, кри т и чко м ислење и соработка.
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Со користење на овие техники од страна на
наставниците, ќе придонесеме за учениците да
ја засакаат математиката, да ги согледаат
врските помеѓу наученото и секојдневниот
живот и да се здобијат со знаења и вештини кои
претставуваат основа за доживотно учење.
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Мрежни настани за учење
и развој на наставниците
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Мрежен настан во ОУ „Св. Климент Охридски“ – Драслајца

Активност за разгледување на постерите
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На крајот на секој мрежен настан наставниците
имаа дел за дискусија и за рефлексија за тоа
што научија за себе и за својата работа после
настанот и на крајот на учебната година.
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Примери на постери од
наставниците членови
на заедниците за учење
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„Н
сега веќе се гледа дека
ах, уште еден проект ли?! Но,
жи една приказна.“
сето си постигна цел, си заокру
ОУ „Кочо Рацин“ - Ивањевци

Мрежен настан во Меморијалниот центар на АСНОМ - Пелинце
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Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ објави електронска
збирка подготовки за час изработени од наставници кои се јавија на
отворениот повик на проектот и се однесуваат на примена на
сликовниците од збирката „Нашата прва библиотека“. Доколку
сакате да ги користите овие сликовници по часовите од
одделенска настава, збирката ви нуди:
подготовки за час
наставни листови
техники за следење на учениците

Електронската збирка подготовки за час е достапна во Microsoft OneNote и до истата можете
да пристапите на следниов ЛИНК или преку дигиталната библиотека на Фондацијата „Чекор
по чекор“.
Со оваа збирка сакаме да ве поттикнеме да ги применувате сликовниците кои беа подготвени
во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“, да ги прилагодувате и користите
понудените подготовки за час, но и да споделите ваши подготовки со што постојано би ја
збогатувале збирката со нови успешни примери од вашата секојдневна практика.

НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ ИЗРАБОТУВААТ СЛИКОВНИЦИ
Во април и мај, во 22 основни училишта беа одржани
креативни работилници за изработка на сликовници.
Овие работилници се можност за одделенските
наставници и родителите да соработуваат низ креативен
процес и со помош на лесно достапни материјали и
едноставни техники да изработуваат сликовници. Со ова
создаваат побогат избор детска литература која можат да
ја користат во наставата, а родителите да ги читаат со
своите деца. Наставниците и родителите кои учествуваа
на овие работилници ги охрабруваме да ги споделат
научените техники и со останатите колеги и родители.

Работна атмосфера и соработка
помеѓу наставници и родители во
ОУ „Пере Тошев“ - Росоман
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ПОВИК ЗА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ ЗА РАНА ПИСМЕНОСТ ОТВОРЕН ДО 30 ЈУНИ
Проектот на УСАИД „Со читање
до лидерство“ објави повик за
споделување успешни искуства
и активности од областа на
раната јазична и математичка
писменост кај учениците од
почетните одделенија. Целта
на овој повик е да се соберат
релевантни и позитивни
искуства од лица вклучени во
процесот на описменување и
образование на најмладите
ученици во училиштето и
домот. Повеќе информации за
повикот, како и обрасците за
пријава може да најдете ТУКА.

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС ЗА ПОСЕТА СО „БИБЛИОТЕКА НА ТРКАЛА“ ВО ТЕКОТ НА ЛЕТНИОТ ПЕРИОД
Дали сакате „Библиотеката на тркала“ на Проектот на УСАИД „Со читање
до лидерство“ да го посети вашето училиште или општина во текот на јули
или август? Ова е одлична можност за да го задржиме интересот за читање
и учење низ игра на учениците од одделенска настава.
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„Библиотеката на тркала“ ви нуди:

К
1

детска литература
Ÿ аудио-дигитални сликовници
Ÿ катче за читање
Ÿ математички игри
Ÿ

А Ј Д Е Д А Ч И ТА М Е

Доколку сакате да договориме посета во вашата локална заедница, потребно е да нè контактирате на тел:
02/3077-900 или ana@stepbystep.org.mk со предлог датум и локација за посетата, како и ваши контакт
информации. „Библиотеката на тркала“ ќе донесе сликовници и радост во вашето маало.

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
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И СВЕСТА ЗА
ДЕМОКРАТИЈА КАЈ РОМИТЕ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ
О Ф И Ц И Ј А Л Н О О Т В О РА Њ Е Н А П Р О Е К Т О Т
На 17-ти мај, во просториите на ЦСИ „Надеж“ во Шуто Оризари се одржа официјално отворање на проектот,
на кое присуствуваа и се обратија претставникот на Делегацијата на Европската Унија во Скопје, Г-дин Нафи
Сарачини, Програм менаџер, Извршната директорка на Фондацијата за образовни и културни иницијативи
Сузана Киранџиска, Директорот на Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на
припадниците на заедниците, Г-дин Реџеп Али Чупи и Директорот на основното училиште „Браќа Рамиз
Хамид“, Г-дин Екрем Јашар. Настанот беше посетен и од претставници на Министерството за труд и
социјална политика, градинката „8-ми Април“, средното училиште „Шаип Јусуф“, невладини организации,
медиуми, како и деца и жени, корисници на проектот. Децата од Центарот „Надеж“ изведоа куса програма на
македонски и ромски јазик, по што гостите се запознаа со дел од проектните активности: креативни
работилници за деца и мајки, читачко катче на тема стереотипи и театарска работилница Театар на сенки.

РАБОТИЛНИЦИ И АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦА И МАЈКИ
Во изминатиот период, во Центарот за образовна поддршка „Дендо Вас“ во
Ѓорче Петров и Центарот за социјални иницијативи „Надеж“ во Шуто Оризари
се одржаа низа работилници наменети за девојки и жени Ромки. Експерти од
областа на здравството, образованието и социјалната заштита и грижа
одржаа по 6 работилници на следниве теми:
Ÿ Одржување на хигиената во домот и личната хигиена
Ÿ Здравствени проблеми кај жените, со осврт на превенција и рано

откривање на заболувања и рак
Ÿ Процесот на запишување на деца во прво одделение, улогата и

обврските на родителите во процесот на образованието на децата
Ÿ Превенција од заразни болести
Ÿ Здравствени и психолошки проблеми кај адолесцентните девојки.

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

Association Centre for Educational Support DENDO VAS
Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“
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OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects

Со цел да се подобрат вештините на
мајките за поддршка на образованието на
нивните деца преку развивање на
креативност и запознавање со барањата
на наставните програми, во текот на овие 3
месеци се одржаа вкупно 24 работилници.
Од особена важност е тоа што во овие
креативни работилници се интегрирани
цели од наставните програми, наменети за
развивање на математичката писменост,
читањето и говорната култура, како и
продлабочување на сознанијата за
природните и општествените науки.

Воедно се формираа два читачки клуба во
кои членуваат девојки и жени кои сакаат да
ги продлабочат своите читачки вештини и
навики. Мајската програма се фокусираше
на читање легенди за Ромите и дискусија за
опасноста од стереотипите и начините како
со нив да се справиме. Во текот на летните
месеци Читачкиот клуб ќе обработува книги
од задолжителната лектира од VIII и IX одд,
и од средното образование. Во читачкиот
клуб се добредојдени сите заинтересирани
девојки и жени кои сакаат да ги прошират
своите сознанија преку литературата.

За повеќе информации за Проектот
„Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“
обратете со до Елена Мишиќ, менаџер на проектот, преку е-пошта на: elena@stepbystep.org.mk или
посетете ја интернет страницата на Делегацијата на Европската Унија во Р. Македонија
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МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

Проект за професионален и
кариерен развој на наставниците

USAID Teacher Professional and Career Development Project

ИНФОРМАТИВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД УЧИЛИШТАТА

Во периодот од 10-12 мај беа одржани кратки информативни презентации за продуктите
развиени во рамки на проектот за претставници од основните и средните училиштата.
Учесниците беа запознаени со содржината и формата на:
Ÿ Основните професионални компетенции и стандарди за наставници;
Ÿ Основните професионални компетенции и стандарди за стручни соработници;
Ÿ Професионалните компетенции за директори;
Ÿ Прирачникот за следење на работата и планирање на професионалниот развој на

наставниците во основните и средните училишта во Република Македонија;
Ÿ Упатството за начинот и формата на менторската поддршка на наставниците – приправници
и стручните соработници – приправници во основните и средните училишта;
Ÿ Од почетник до ментор - Водич за професионален и кариерен развој на наставниците во
основните и средните училишта;
Ÿ Од почетник од ментор - Водич за професионален и кариерен развој на стручните
соработници во основните и средните училишта.
Исто така, учесниците беа запознаени и со решенијата за кариерно напредување.
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МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

Проект за професионален и
кариерен развој на наставниците

USAID Teacher Professional and Career Development Project
ОБУКА ЗА КОМИСИЈАТА ЗА КАРИЕРНО НАПРЕДУВАЊЕ

Во април беше одржана обука за претставници од институциите што согласно
законските решенија ќе ја сочинуваат комисијата за напредување во звање.
Согласно предложените решенија Комисијата го бодува професионалниот
развој и е задолжена за изготвување на ранг листа на пријавените кандидати.

ОБУКИ ЗА СОВЕТНИЦИТЕ

Во текот на месец април и мај беа одржани обуки за советниците од Бирото за
развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука, со цел да
се запознаат со Извештајот од стручен увид за исполнетоста на
професионалните стандарди за наставник – ментор. Обучувачи беа советници
од Бирото и Центарот а учесниците дискутираа и ги усогласуваа критериумите
според кои ќе се врши бодувањето преку пробно бодување на портфолио.

* Главниот носител на Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците е
Македонскиот центар за граѓанско образование. Фондацијата за образовни и културни
иницијативи „Чекор по чекор“ е вклучена како партнерска организација во спроведување на
активностите во рамки на Компонентата за стандарди за наставнички компетенции.

За повеќе информации за содржината и формата на основните професионални компетенции и
стандарди можете да се обратите до надлежниот советник од БРО или ЦССО за Вашето училиште.
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