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ОТВОРЕН Е ОБНОВЕНИОТ 
ДЕТСКИ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР 

ВО МКЦ - СКОПЈЕ
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Тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“ го подготви најновото 
издание на е-билтенот. Во продолжение прочитајте повеќе за 
активностите кои се случуваа во текот на летниот период, но и за 
тоа како го одбележавме Меѓународниот ден на писменоста и 
почетокот на новата учебна година со отвoрање на новиот  Детски 
креативен  центар во С копје. 

Поздрав од тимот
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јазична и математичка писменост за интелектуален развој 

ПРОЕКТОТ НА УСАИД, „СО ЧИТАЊЕ ДО ЛИДЕРСТВО“ 

на 10 септември официјално го отвори обновениот 

                
          при 

ДЕТСКИ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР 

                          Младинскиот културен центар - Скопје. 

www.stepbystep.org.mk

ОТВОРЕН Е ОБНОВЕНИОТ ДЕТСКИ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ

На свечената церемонија, директорот на 

Мисијата на УСАИД во Македонија, г-ин Џејмс 

Стајн, во своето обраќање изјави: „Читањето и 

основните математички вештини се појдовна 

точка за речиси сите други животни вештини. 

Истражувањата постојано доаѓаат до сознанија 

дека доколку израснеме една генерација на 

читатели, тогаш е многу поверојатно дека ќе 

израснеме една генерација на одговорни 

граѓани, кои донесуваат одлуки базирани 

на релевантни информации и активно 

придонесуваат во нивните заедници“. 
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Детскиот креативен центар е отворен за посетители од 
вторник до сабота, претпладне од 09:00-12:00 часот и 
попладне од 16:00 – 20:00 часот. 

 

Детскиот креативен центар им овозможува на 

учениците да се вклучат во различни активности за 

читање и математика заедно со нивните родители и 

наставници. Содржините во просторот ќе се менуваат и 

дополнуваат, а и самите наставници ќе имаат шанса да дадат својот 

придонес  со  позитивни  примери  од  нивната  наставна  практика.  

За повеќе информации обратете се на контакт телефоните 
во МКЦ – Скопје: 02/3115-225 и 02/3115-508 лок.114.

Директорот на УСАИД Македонија, 
директорката на Фондацијата „Чекор по чекор“ 

и директорот на МКЦ на отворањето на ДКЦ 
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STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
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Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ го искористи периодот на 
летниот распуст за да вклучи што повеќе ученици и членови од локалната 

заедница кои се дел од невладини организации кои работат со деца и родители, деца кои престојуваат 
во институции (болници и домови за деца без родителска грижа, социјални центри или програми за 
зајакнување на семејствата). На 1 јули, Библиотеката на тркала го посети Центарот за социјални 
иницијативи „Надеж“ во Шуто Оризари. На настанот присуствуваа околу 120 деца и 30 возрасни членови 
од овој центар, но и од други два локални центри кои работат со деца и родители Роми: центрите „Дендо 
Вас“ и „Амбрела“. За време на настанот, децата истражуваа што сè нуди нашата Библиотека на тркала, 
учествуваа во сесии групно читање со актер и со други постари ученици, го посетија математичкото 
катче и ликовното катче. Овој настан беше организиран во соработка со Проектот „Подобро родителство 
за подобар успех на ромските деца“, кој исто така го спроведува нашата фондација.

На 25 август, Библиотеката на тркала го посети Здружението „МИР“ кое работи со деца 
Роми во населбата Топаана. Околу 20 ученици на возраст од 7-15 години учествуваа во 
јазичните и математичките активности заедно со тимот на проектот. Сликовници и други 
материјали, како и почести активности за читање и математика се секогаш добредојдени 
кај децата кои  живеат во посиромашни населби во земјата. 

За време на летниот период, Библиотеката на тркала го посети и СОС Детско Село – Скопје 
каде им овозможи на децата кои престојуваат таму да ги користат ресурсите од оваа 
подвижна библиотека и да уживаат во активностите.
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Во јули и август, тимот на проектот ги посети децата кои престојуваат на 

Клиниката за детски болести – Скопје и одржа две сесии читање во детското 

катче на одделението за онкологија. Исто така, девет одделенија од клиниката 

добија пакети со материјали за пишување и цртање кои на децата ќе им 

овозможат да се едуцираат и рекреираат за време на нивниот престој таму. 

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. 

www.stepbystep.org.mk

„Портокали за секого“ е новата 
интересна сликовница која е 
достапна на македонски 
и албански јазик во нашата 
дигитална библиотека! 

Ве потсетуваме дека во библиотеката може да најдете и други сликовници и материјали 
кои ги објавувавме изминативе месеци. Симнете ги и читајте заедно со вашите деца! 

Активности на Клиниката за детски болести – Скопје

Проектот „Со читање до лидерство“ подготви пакети со потрошни 
материјали за училиштата вклучени во проектот. Материјалите ќе бидат 
дистрибуирани до училиштата во претстојниот период и се наменети за да 
им помогнат на учениците при реализација на активности во училницата.

Материјали за училиштата вклучени во проектот 
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USAID Teacher Professional and Career Development Project

Во јуни започна со работа групата која ќе работи на изготвување процедури и 

инструменти за кариерен развој на наставниците и стручните соработници.  

Во периодот што следи продолжува работата на оваа група, како и на 

останатите две групи: групата за изготвување Упатство за следење на 

работата и планирање на професионалниот развој на наставниците и 

стручните соработници во основните и средните училишта и групата за 

изготвување Упатство за начинот и формата на менторската поддршка на 

наставниците-приправници и стручните соработници-приправници во 

основните и  средните училишта во  Република Македонија.

MACEDONIAN
CIVIC 
EDUCATION
CENTER

Биро за развој на образованието
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ПРОЕКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

www.stepbystep.org.mk

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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С К О П Ј Е , 

Б И Т О Л А , 

Т Е Т О В О , 

К У М А Н О В О 

И Ш Т И П

РЕГИОНАЛНИ СОСТАНОЦИ
Летово се одржаа 6 регионални состаноци со стручните соработници за 

дискусија околу Каталогот на основни професионални компетенции за 

стручни соработници и Нацрт - професионални стандарди за стручен 

сорабтник ментор и соработник советник. 

Есенва продолжува финализирањето на компетенциите и стандардите. 

Овие документи се испратени до стручните соработници во сите 

училишта и до 30 септември очекуваме повратна информација.

ЗАПОЧНА СО 

РАБОТА 

ГРУПАТА ЗА 

ИЗГОТВУВАЊЕ 

ПРОЦЕДУРИ И 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

НАПРЕДУВАЊЕ 

ВО ЗВАЊА
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Во текот на јули и август, Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ продолжи 

со активностите со малку намален интензитет. Центрите за работа со деца и родители Роми се 

фокусираа на утврдување на стекнатите вештини и знаења и организираа игри и активности на отворено. 

Овие активности се со цел да се подобрат моторичките способности, координацијата и тимскиот дух кај 

децата. Тимот на проектот беше вклучен во организација и реализација на настанот во ЦСИ „Надеж“ на 1 

јуни, за кој можете да прочитате повеќе во делот за Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство.“

ПРОЕКТ 

„ПОДОБРО 

РОДИТЕЛСТВО 

ЗА ПОДОБАР 

УСПЕХ НА 

РОМСКИТЕ 

ДЕЦА'' 
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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, образовен координатор, преку е-пошта на: majda@stepbystep.org.mk

Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“
бул. Партизански одреди бр.72а, 1000 Скопје, Македонија

тел: + 389 2 30 77 900 
www.stepbystep.org.mk

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects
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Во септември ќе продолжат редовните активности со родителите и 
децата. Засилено внимание ќе се обрне на зголемување на 
безбедноста и здравјето на децата и родителите во центрите и 
заедницата, како и на зајакнување на капацитетите на едукаторите и 
другите стручни лица кои работат со деца на рана возраст. 
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