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ВОВЕД

Целта на оваа публикација е да ги презентира клучните постигнувања во рамките 
на проектот „И јас имам глас“, кој што Фондацијата за образовни и културни 
иницијативи „Чекор по чекор“ го спроведе во периодот од 2018 – 2021 година, со 
финансиска поддршка од “Save The Children International” – Косово и Шведската 
Интернационална Агенција за развој и соработка.

Основата за планирање и спроведување на овој проект се базираше на примена на 
Конвенцијата за правата на детето, која беше ратификувана од страна на нашата држава 
во 1993 година. Целта на овој проект беше да се унапреди јавната свест за важноста 
на проактивното почитување на правата на децата како и за важноста на градењето 
капацитети на децата и младите за активно и одговорно граѓанство. Преку проектот 
директно се стави фокус на соработка со основни училишта од различни средини во 
Република Северна Македонија, обезбедувајќи диверзификација во однос на постоечките 
капацитети, промовирајќи ги принципите на родова еднаквост, мултикултурност 
и интеркултурност. Фондацијата од една страна директно работеше на јакнење на 
капацитетите на учениците и училишниот персонал, но од друга страна беа подобрени 
и техничките капацитети на училиштата обезбедувајќи партиципативен пристап преку 
заедничко дејствување на ученичките парламенти и раководството на училиштата.
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Започнувајќи во 2018 година, проектот спроведе низа на активности во 
соработка со 4 основни училишта:

• ООУ „Дане Крапчев“ - Скопје 

• ООУ „Братство“ - Скопје 

• ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Тетово 

• ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ - с. Драгоманце

Во текот на 2021 година беше овозможено проширување на проектот, при 
што дополнително беа вклучени следните училишта:

• ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Стајковци, Скопје 

• ООУ „Светозар Марковиќ“ – Старо Нагоричане

• ООУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје

• ООУ „Андреја Савески Ќиќиш“ – Тетово
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Активностите вклучија низа работилници, обуки, драмски активности преку методот 
Форум театар, уметнички активности преку Библиотека на тркала, училишни кампањи, 
мултимедијални работилници и др. Со овие активности проектот придонесе да се 
унапреди учеството на децата и партиципативното лидерство преку социјална правда, 
да се подобри учеството на децата во процесите на локално донесување одлуки, да 
се промовираат детските права во училиштата и општините и да се зајакнат знаењата 
и вештините на ученичките парламенти за ученичко организирање. Исто така, беа 
вклучени и обуки за јакнење на капацитетите на наставничкиот и стручниот кадар 
за подобрување на психосоцијалната поддршка како и превенција и справување со 
насилство и справувањето со последиците од пандемијата Ковид-19.

Како резултат на обуките кои се реализираа во рамки на проектот а по барање на 
учесниците, беа подготвени неколку прирачници, (во онлајн и печатена верзија, 
на Македонски и Албански јазик) кои можат да им бидат од корист на учениците, 
наставниот кадар и родителите не само од училиштата кои беа дел од проектот, туку 
и на воспитно-образовниот кадар од нашава земја. 

Сите заинтересирани кои ќе ја посетат веб страната на Фондацијата „Чекор по 
чекор“ ќе можат да ги прочитаат следниве прирачници изготвени во рамки на 
проектот:

• Детски права и социјална правда

• Прирачник за ученичко учество и активизам

• Прирачник за превенција на насилство во училиштата

• Психосоцијална поддршка во услови на пандемија и стрес

• Прирачник за наставници и инклузивни тимови.

(Подготвен во соработка со проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди 
ИНклудиран“, финансиран од Европската Унија.)
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Во проектот исто така беа поддржани активностите на уметничките, креативните, литературните, новинарските 
и драмските секции и секциите за промоција на детските права во училиштата преку обезбедување материјали, 
стручна помош, изготвување промотивни материјали и видеа, и создавање можности за презентирање на 
достигнувањата, споделување и вмрежување со останатите учесници во Проектот. Дополнително, проектот 
овозможи мали грантови за поддршка при што 4 училишта, кои конкурираа за мали грантови, добија техничка 
поддршка за подобрување на училишните услови.

Во текот на целиот проект, Фондацијата се водеше од принципот на создавање погодна средина каде што 
учениците слободно ќе можат да го изразат своето мислење во партнерство и соработка со раководствата 
од училиштата кои што обезбедија несебична поддршка и посветеност во текот на целиот процес. Иако 
ситуацијата предизвикана од пандемијата со COVID-19 влијаеше на предвидените проектни активности, 
имајќи голема поддршка од училиштата, Фондацијата, заедно со училиштата, успеа да ги прилагоди своите 
активности и да ги постигне предвидените резултати. 

Преку проектните активности, Фондацијата „Чекор по чекор“ вклучи повеќе од 500 ученици од различни 
возрасти, повеќе од 50 членови на ученичкиот парламент како главен носител на иницијативи во рамките 
на училиштето како и над 30 наставници, претставници на стручни служби и раководство при училиштата. 

Исто така, Фондацијата одлучи една од обуките наменета за наставниците и стручната служба, која ја 
реализираше со проектните училишта, да биде достапна за сите заинтересирани наставници, родители 
и други професионалци. Обуката на тема „Зајакнување на капацитетите за превенција и справување со 
насилство во училиште“ на која обучувачи беа Прим. Д-р Мери Бошковска и Проф. Д-р Љуљзим Адеми 
беше објавена на фејсбук страната на Фондацијата, беше одржана 7 пати во текот на целата година и во неа 
учествува 315 учесници.

На крајот на проектот беше реализирана 21 дневна кампања за зголемување на јавната свест за правата на 
децата каде 17 наши познати актери ги промовираа детските права. Учениците кои беа дел од проектот „И јас 
имам глас“ заедно со актерите исто така учествуваа во 4 промотивни видеа. Кампањата беше реализирана 
преку социјалните мрежи Facebook и Instagram, како и на Македонската телевизија во емисијата Sвон. 
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Клучни постигнувања со проектот

ООУ „Дане Крапчев“ - Скопје

За училиштето

Општинското основно училиште „Дане Крапчев“ - се наоѓа во Скопје, 
општина Гази Баба, Скопје. Училиштето е изградено во 1977 година 
а својата образовна и културна мисија низ децениите училиштето ја 
почнува на 1 февруари 1978 година. Објектот се простира на површина 
од 4300 метри квадратни, со 16 училници, 6 кабинети, фискултурна 
сала со помошни простории и спортски терени, училишна кујна со 
трпезарија, проекциона сала, како и простории за извршување на 
административно-педагошка функција. Средствата за изградба на 
училишната зграда биле обезбедени од Фондот за обнова и изградба 
на Скопје и од самопридонесот на работните луѓе и граѓани на Скопје. 

Во текот на своето постоење училиштето се стекна со епитетот Пионер 
во воведувањето новини во воспитно-образовниот процес. Ова 
училиште беше едно од пилот училиштата во кои започна примената 
на Активна настава - интерактивно учење, Описно оценување на 
учениците, Инклузија на деца со посебни образовни потреби во 
учењето. ООУ „Дане Крапчев“ учествува во низа проекти со кои се 
подобруваат условите за формалното и неформалното образование, 
со посветено учество на учениците и наставниот кадар. Во учебната 
2020-2021 година се запишани 789 ученици.
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Постигнати резултати

Училиштето активно беше вклучено во проектот „И јас имам глас“ 
од самиот почеток, во октомври 2018 година, при што најпрво 
беше формиран ученички клуб за детски права каде учествуваа 
40 ученици од различна националност, пол и возраст. Во рамките 
на овој проект, во изминатите години беа одржани низа обуки, 
работилници и кампањи на повеќе теми, а главниот акцент беше 
ставен на запознавање, унапредување, заштита и промоција на 
детските права и ученички активизам. Според вклучените во 
проектот, една од најголемите придобивки беше вмрежувањето 
на учениците од неколку училишта, така што тие имаа можност да 
разменуваат идеи и размислувања на тема „детски права“, преку 
активна соработка а во исто време да стекнат нови пријателства.

Иако најголем дел од заедничките активности беше спроведен 
онлајн, сепак учениците со голем ентузијазам научија кои се 
нивните права, но и одговорности; научија како да формираат став 
и мислење и на кој начин да ги искажат; како успешно да градат 
стратегии за решавање конфликти; да препознаваат различни 
типови на училишно насилство; како да ги надминат најзастапените 
предрасуди и стереотипи. Инспирирани од секојдневни примери 
преку интерактивни вежби, дискусии, драматизации и играње 
улоги, учениците научија да препознаваат директна и индиректна 
дискриминација, научија техники и активности за градење позитивни 
ставови кон маргинализираните групи и учеа како да ги почитуваат 
различностите и како да бидат емпатични. Преку техниките бура на 
идеи, ДИЕ модел (дескрипција, интерпретација, евалуација), цртање, 
пополнување на работни листови и дискусија, доаѓаа до решенија на 
проблеми поврзани со ученичко насилство, односно булинг, а преку 
онлајн работилниците научија да препознаваат сајбер-насилство и 
да изработуваат прашалници со чија помош може да се детектира 
насилството.
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Во рамките на проектот беа организирани училишни клубови 
– драмски, новинарски и ликовен, во кои учениците учеа како 
правилно да се изразуваат и да си даваат поддршка на креативен 
начин; преку играње различни улоги научија дека секогаш има 
различни перспективи во решавањето на некој конфликт; потоа, 
научија како да ја заштитат својата приватност на интернет и да 
не станат жртва на сајбер-булинг; правеа интервјуа, снимаа видеа 
со инспиративни пораки, пишуваа есеи и презентации поврзани 
со проблемите кои произлегуваат од интернет-наставата, а се 
однесуваат на детските права. 

За учениците посебно интересно беше што им се даде можност да 
научат дека имаат право да учествуваат во процесот на носење одлуки 
во училиштето, особено оние одлуки кои се однесуваат на нивните 
права и потреби. Оваа можност беше практикувана преку планирање 
и спроведување на една ученичка иницијатива која се спроведе со 
цел да им се подобрат условите за учење и престој на учениците со 
пречки во развојот. Оваа иницијатива беше развиена за време на 
учество на обука за „Ученичко учество и активизам“, каде научија како 
се спроведува ученичка иницијатива, како се прави акционен план за 
нејзина реализација. Според тоа, учениците подготвија иницијативата 
за изградба на Сензорна соба, која што се реализираше благодарение 
на проектот.
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„За мене овој проект имаше огромно значење, особено во 
областа на детските права и препознавање кога се прекршени. 
Знаењата и вештините кои ги стекнав ми помогнаа да бидам 
подобар претседател на Ученичкиот парламент. Проектот имаше 
големо влијание и на моето училиште, беа покренати повеќе акции 
и ученички иницијативи кои придонесоа за поквалитетен училишен 
живот на сите ученици“.

Алексеј Стојановиќ 

„Учеството во проектот лично за мене беше од големо значење 
затоа што преку активностите во овој проект научив дека 
сите имаме право на глас без разлика на националност, 
вероисповед, боја на кожа и сл. Проектот придонесе да сфатиме 
дека секој човек е важен и треба да се почитува. Проектите кои 
што се реализираат во рамки на Ученичкиот парламент на нас 
учениците ни се од големо значење затоа што преку нив учиме 
како да соработуваме, да спроведуваме иницијативи преку кои ги 
реализираме нашите потреби и права. На сите ученици би сакала 
да им порачам: - Почитувајте ги правата на секој поединец и 
бидете емпатични!“

Анелиа Ајваз

„За мене лично проектот претставуваше можност да се запознаам со 
нови термини и да научам повеќе за детските права и одговорности. 
Овој проект освен што беше доста интересен и едукативен, преку 
ученичката иницијатива што ја спроведовме за нашето училиште 
придонесе да се оствари сензорно катче како посебен простор за 
децата со попреченост. Многу е важно и понатаму да има вакви 
проекти во училиштата преку кои на учениците ќе им се даде 
можност да си ги искажат своите мислења и ставови за сѐ што ги 
интересира. 

Учествувај, планирај и кажи го своето мислење - можеби токму 
твоето мислење е новата иницијатива!“

Мила Данева 
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ООУ „Братство“ Скопје

За училиштето

Почетоците на основното училиште „Братство“ датираат уште од 
далечната 1945 година кога училиштето започнало со работа во 
селото Горно Нерези и кога за прв пат во историјата на македонскиот 
народ, се отворило училиште на македонски и албански наставен 
јазик. Заедничкиот живот и сожителство на Македонците и Албанците 
во околните села придонесе да се изгради училишна зграда во Долно 
Нерези. Како растеше бројот на жители во населбата Долно Нерези, 
имаше потреба од изградба на нова училишна зграда. По земјотресот, 
на денешната локација во населбата Тафталиџе беше изградено 
современо училиште од монтажен тип кое беше дадено во употреба 
во учебната 1964/65 година. После околу 5 децении постоење, 
во 2012 година, благодарение на иницијативата и финансиската 
помош од Општина Карпош училиштето е комплетно реновирано 
со најсовремени материјали кои ги задоволуваат најстрогите 
критериуми за објект од ваков вид. Со тоа учениците добија здрава 
и безбедна училишна средина и одлични услови за стекнување на 
своето образование. За наставниците во новото училиште се создаде 
мотивација, но и обврска повеќе за постигнување на уште подобри 
резултати во сите сфери на училишното работење. Основното 
училиште го носи симболичното име „Братство“ како синоним за 
заедништво и соживот. 
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ВРАТИ СЕ НА СОДРЖИНА

Постигнати резултати

Проектот значително придонесе кон јакнење на капацитетите на учениците 
за активно и одговорно граѓанство, подигнувајќи ја свеста за важноста на 
проактивното почитување на детските права на децата. Најпрво, беше 
формиран ученички клуб за детски права кој вклучи 20 ученици од 
Албанска и Македонска националност водејќи сметка за еднаква родова и 
возрасна застапеност.

Во рамките на проектот беа воспоставени  секции – драмска, 
новинарска и ликовна секција, преку кои учениците развија вештини за 
креативно и слободно изразување на своите ставови и идеи. Исто така, 
учениците научија повеќе за своите права, како истите да ги заштитат и 
промовираат пред другите деца. Додадена вреност во целиот процес 
беше можноста за интеракција со ученици од други училишта при што 
децата се дружеа и стекнаа нови пријателства. 

Од големо значење за учениците и раководните служби беше 
учеството на обука за препознавање на врсничко насилство во 
училницата и училиштето, справување со ученици жртви и ученици 
извршители. Преку техниките бура на идеи, ДИЕ модел (дескрипција, 
интерпретација, евалуација), цртање, пополнување на работни 
листови и дискусија, учениците доаѓаа до решенија на проблеми 
поврзани со ученичко насилство, односно булинг. 

Училиштето се прилагоди на ситуацијата предизвикана со пандемијата, 
спроведувајќи голем дел од своите активности онлајн. Преку обуки и 
работилници, децата научија за влијанието на социјалните мрежи кај децата, 
научија како да ја заштитат својата приватност на интернет и да не станат 
жртва на сајбер-булинг. Од друга страна учениците научија како подобро да 
комуницираат помеѓу себе, но со наставниците и учениците и родителите. Во 
таа насока учениците и училишниот кадар посетија обука за самоорганизација 
и саморегулација кај учениците во однос на контрола на импулсивноста во 
услови на изолираност поради КОВИД-19, преку која децата научија како 
подобро да се справуваат со пандемијата, да се чувствуваат слободни и да го 
редуцираат чувството на стрес во секојдневниот живот.
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„Проектот ми помогна да погледнам подалеку и подлабоко во моите 
права, како и да ги бранам моите права. За време на реализацијата 
на овој проект искуствата беа неописливи, а впечатоците што 
ги стекнав посебни. Во овој проект не само што учевме, туку 
учествувавме и во различни активности. Како претседател на 
Ученичкиот парламент на моето училиште, можам да кажам дека 
овој проект беше импресивен и научив повеќе за мојата улога како 
претседател.“

Алтина Лабеништи

„Проектот ми помогна подобро да ги разберам своите права, исто 
така ми помогна да размислувам поразумно и поопширно за да знам 
како да изреагирам во одредени ситуации. Бидејќи живееме во еден 
суров свет, свет во кој човековите права се сведени на минимум, овој 
проект за мене значи чекор напред во моето запознавање на правата 
што треба да ги има секој човек. Се запознав со многу нешта кои, 
многу ситуации кои го повредуваат човекот, а секој од нас треба да 
си ги знае своите права. Слобода, мир, право на образование и право 
на достоинствен живот се права кои сите треба да ги имаме.“

Јована Јовановска
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ВРАТИ СЕ НА СОДРЖИНА

ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Тетово

За училиштето

ООУ„Кирил и Методиј“ од Тетово е училиште кои својата воспитно-
образовна работа ја има започнато во учебната 1988/89 година, во 
нова модерна зграда од тврда градба. Низ годините растеше и се 
развиваше и стана училиште кое го препознаваат како успешно и во 
општината и во државата. За тоа говорат многуте успеси на ученици 
на разни натпревари на сите нивоа, како и многу завршени ученици 
кои сега се успешни граѓани во нашата земја. Во училиштето наставата 
е организирана на два наставни јазици, Македонски и Албански. 
Бројот на учениците низ годините секогаш се движел од 900 до 1100. 
Наставата се изведува во две смени и тоа прва смена со ученици од 
предметна настава и втора смена со ученици од одделенска настава 
и смените се мешани по национален состав. Покрај Македонци и 
Албанци во нашето училиште учат и ученици кои се изјаснуваат 
како Роми, Турци, Срби, што укажува на мултиетничноста на нашето 
училиште. Наставата во училиштето се изведува според стандардите 
предвидени со закон, во широки, пространи училници. Иако нема 
услови за кабинетска настава, училиштето е добро опремено со 
современи, нагледни средства и помагала кои ја прават наставата 
интересна и полесна за совладување. Сите наставници кои ја 
изведуваат наставата имаат соодветно образование и со успех ја 
изведуваа истата. 
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Постигнати резултати 

Во рамки на проектот, во училиштето беа спроведени низа акции, 
работилници, обуки, драмски активности, вклучувајќи ученици, 
наставници и родители. Во рамки на училиштето се оформи 
Училишен Парламент чии членови учествуваа на обука и менторство 
за ученичко учество. Како резултат на тоа, парламентот успешно 
функционира и наиде на прифаќање од учениците. Низ текот на 
проектот, парламентот имаше свој континуитет и се залагаше за 
успешно решавање на проблемите што ги мачат учениците.

Во проектот своите капацитети ги зајакнаа 30 ученици од 
Албанска и Македонска националност, кои беа презадоволни од 
активностите реализирани во текот на проектот, стекнаа нови 
знаења и се запознаа со нивните права. Еден од клучните успеси е 
и зајакнатото знаење за превенција, препознавање и справување 
со насилството, кое го стекнаа учествувајќи на обуки во текот на 
проектот. Учениците подготвија драмски текст со кој се претставија 
на заеднички настан во Скопје. Своето право на изразување го 
практикуваа преку пишување есеи на различни теми но исто така 
и преку кратки видеа со моќни пораки.

Учениците имаа можност да се сретнат и дискутираат со 
раководителот на секторот за Јавни дејности при Општина Тетово, 
Г-дин Ахмет Ќазими, како и Министерката за образование и наука, 
Г-ѓа Мила Царовска, со што се запознаа со работата на институциите 
но исто така имаа можност да ги споделат своите предизвици.
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ВРАТИ СЕ НА СОДРЖИНА

„Јас сум вклучена во овој проект од VI одд. На секоја 
работилница и обука стекнав нови знаења и многу сум 
задоволна што учествував во нив. Мојата порака до сите 
деца е да учествуват и да се збогатуваат со нови знаења, а 
посебно ми е битно што учевме за детските права. Ми беше 
задоволство да бидам дел од ваков прекрасен проект.“

Дарија Јовчевска

„Моето искуство во текот на проектот беше прекрасно, 
научивме нови работи, кои ќе ни бидат потребни во секоја 
перспектива на животот. Имав привилегија да учествувам 
во многу активности од овој проект. Затоа на сите ученици 
им предлагам да учествуваат во вакви проекти, бидејќи така 
ќе научат важни работи за животот, како да го направат 
првиот чекор и да не се срамат туку да го кренат гласот.“

Амар Кадри
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ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ 
с. Драгоманце – Старо Нагоричане

За училиштето

Училиштето ООУ,,Христијан Тодоровски Карпош‘‘ с. Драгоманце – 
Старо Нагоричане може да се пофали со долга и богата традиција 
во вршење на воспитно-образовна дејност. Училиштето датира од 
далечната 1946/47 учебна година, кога работело во мала училишна 
зграда, каде што денес се наоѓа Ученичкиот дом. Објектот во кој денес 
работи училиштето е изграден во 1954 година, како двокатна наменски 
градена училишна зграда. Во текот на своето постоење се вршени 
извесни преуредувања на училишниот простор, како резултат на кои 
има добри услови за работа. Моментално училиштето располага со 
3 училници, 5 кабинети, библиотека, спортска сала, сензорна соба, 
4 канцеларии, училишен двор. Наставата во училиштето се врши на 
македонски јазик. 
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ВРАТИ СЕ НА СОДРЖИНА

Постигнати резултати

Во рамки на проектот „И јас имам глас“ беа воспоставени клубови за 
детски права, а претставниците на клубовите стекнаа знаења во однос 
на почитувањето на детските права. Во клубовите беше отворена 
корисна дискусија по однос на детските права и моменталната состојба 
со Корона вирусот, односно во која мера се почитуваат детските 
права во услови на изолираност, каква е поставеноста на детските 
права наспроти ситуацијата со пандемијата и колку детските права се 
почитувани во време на Ковид 19.

Преку проектот беа одржани работилници за превенција и справување 
со насилството врз децата и врсничкото насилство, при што наставниот 
кадар и раководните служби ги подобрија своите знаењата за 
практикување механизми и модели преку активно учество на обуката 
на оваа тема. Оваа обука беше исклучително важна поради тоа што 
севкупната ситуација на изолираност претставуваше еден нов момент 
за кој никој не беше подготвен, а најмалку децата кои се соочија со неа и 
во одреден момент почувствувале нетрпеливост, осаменост, недостаток 
на социјализација, отуѓеност. 

Членовите на училиштето преку работилница дискутираа и учеа 
за „Користење на технологијата и социјалните мрежи“ во однос на 
корисноста но и предизвиците од користењето на технологијата при 
зачувување на безбедноста и идентитетот, имајќи предвид дека кога 
децата постојано се приклучени на повеќе социјални мрежи постои 
голема можност да се соочат со сајбер насилство во сите негови форми 
(вознемирување, имитирање, омаловажување, измамување, и јавно 
откривање, вулгарно обраќање, сајбер демнење, провоцирање, лажно 
претставување и исклучување од социјалната средина). Исто така, 
учениците преку литературни и ликовни творби ги прикажаа добрите 
и лошите страни на дигиталната технологија. 

Учениците но и наставниците научија како да препознаат сајбер 
насилство, како да се заштитат себе си и како да им помогнат на 
другите преку повеќе различни и корисни совети. Преку овој проект 
се зајакна сеопфатниот пристап на училиштето во надминувањето 
на врсничкото насилство, подразбирајќи училишна клима во која се 
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учи, се развива и се негува културата на однесување, не се толерира 
насилството и не се молчи во врска со него, а главен збор и особено 
влијание во тој процес имаат родителите. 

Исто така, учениците заедно со претставници на наставниот кадар 
учествуваа на онлајн обука за ученичко учество во насока на подобро 
функционирање на ученичкиот парламент, каде учениците стекнаа 
вештини за комуникација, јавно говорење но и организирање дебати. 
Учениците со поддршка на наставниот кадар, стекнаа вештини за 
подготвување анкетни прашалници, практикувајќи анкети на тема 
„Дигитални технологии и социјални мрежи“, како и „Почитување на 
детските права“. Учениците открија нови техники за изготвување 
анкетни прашалници, споделување различни мислења меѓу нив и 
донесување заклучоци по однос на важноста и конечниот резултат 
од одговорите.
    
Преку проектот наставниците и родителите стекнаа знаења во 
однос на саморегулација на емоциите кај учениците и контрола на 
импулсивноста во услови на изолираност поради Ковид 19“, при што 
се дискутираше за состојбата со агресивното однесување кај децата, 
како ограничувањата/промените предизвикани од пандемијата се 
одразуваат кај децата и какво е влијанието на медиумите и видео 
игрите наменети за деца. Целта на обуката беше да им се помогне 
на родителите и наставниците подобро да ги разберат причините 
за одредено однесување кај децата, да применат стратегии кои 
ќе им помогнат да развиваат: социјални вештини, да воспостават 
саморегулација, да развиваат емпатија и други важни вештини кои се 
предуслов за успешна социјализација и превенција на проблематично 
однесување и изнаоѓање мерки за интервенција.

Како резултат на учеството во проектот, тимот на ученици заедно 
со наставниците развија Акциски план за набавка на финансиски 
средства за обезбедување на асистивна технологија на ученик со 
попреченост во развојот со цел да му се обезбеди подобар образовен 
процес. Дополнително преку проектот, Фондацијата „Чекор по чекор“ 
додели два лаптоп компјутери кои најдоа примена во образовниот 
процес и во воннаставните активности на учениците.



24

ВРАТИ СЕ НА СОДРЖИНА

„Додека учествував во проектот “И јас имам глас” чувствував 
задоволство, возбуда. Ми беше многу интересно бидејќи никогаш до 
сега не сум учествувал во ваков проект. Бев среќен затоа што научив 
корисни информации за детските права и како во иднина да имам 
подобра визија и знаење во однос на животот.“

                   
 Дамјан Павловски, ученик во VII одд

„Активно учествував и редовно се вклучував во сите работилници 
кои беа дел од проектот „И јас имам глас“. Чувството е прекрасно 
затоа што можев да научам многу за детските права, активно да 
учествувам и да дадам свој придонес. Преку проектот успеавме да ги 
изразиме нашите права, да се слушне нашиот глас, да не почитуваат 
другите и да се почитуваме себеси. Благодарам што бев дел од овој 
проект, мотивирана сум да продолжам да учествувам и понатаму.“

            
    Милена Симоновиќ, ученик во IX одд
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ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Стајковци

За училиштето

Основното училиште ,,Кирил и Методиј” Стајковци - Скопје својата 
воспитно-образовна работа како самостојно училиште ја започнува 
во 1985 година. Пред тоа во стариот објект на училиштето воспитно-
образовната работа се изведувала настава од прво до четврто 
одделение и работело како подрачно училиште на Основното 
училиште „25 Мај”, населба Сингелиќ. Со порастот на населението 
во Стајковци и зголемениот број на ученици се јавува потреба од 
доградба на нов објект и училиштето го добива денешниот изглед. 
Од тогаш училиштето опстојува самостојно со 18 паралелки од 
I-IX одделение каде наставата се изведува на македонски јазик. Во 
составот на училиштето работи и Подрачното училиште во Страчинци 
кое е застапено со 9 паралелки и наставата се изведува на албански 
јазик. Бројот на запишани ученици во тековната 2021-2022 година 
изнесува 399, од кои 312 се ученици на македонски наставен јазик и 
87 ученици кои следат настава на албански наставен јазик.

Двете училишта располагаат со соодветно опремени училници и 
кабинети, уредени училишни дворови, игралишта и библиотеки. 
Слободните ученички активности при нашето училиште „Кирил 
и Методиј“ - Стајковци се застапени по сите предмети и работат со 
полна пареа. Речиси секој ученик е член на некоја секција, се разбира 
во зависност од своите желби и афинитети. Со секоја од секциите 
раководи и работи еден наставник. 
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Постигнати резултати

Во текот на 2021 година, со поддршка на проектот беше формирана 
Новинарската секција, која имаше активни состаноци и во која 
членуваат 18 ученици од VI до IX одделение. Учениците работеа 
под менторство на наставници кои обезбедија значајна поддршка. 
Учениците, членови на Новинарска секција, беа обучени како да 
подготвуваат училишен весник, креирајќи тимови за различни рубрики. 
Името на училишниот весник беше одлучено на консултативен начин, 
при што со анкета со учениците и по пат на гласање беше избран 
предлогот „Училишен универзум“. Сите ученици активно учествуваа 
во изготвување на содржините за одделните рубрики од весникот 
и даваа свои предлози како да се подобрат и збогатат следните 
изданија. Дел од учениците спроведија интервјуа кои се најдоа во ова 
издание, а дел од нив по свој избор пишуваа нови написи и статии кои 
беа предмет на нивен интерес и внимание во средината во која учат. 
Дигиталното издание на весникот беше промовирано на училишната 
веб страница и училишен профил на социјалните медиуми на 16 
Ноември - Меѓународниот ден на толеранцијата, и Отворениот ден за 
граѓанско образование, кој секоја година се одбележува во училиштето 
со различни активности.

По повод 4-ти Ноември, интернационалниот ден против насилство и 
булинг во училиштата, вклучувајќи и насилство на социјални мрежи 
(сајбербулинг), ученици од централното и подрачното училиште 
- членови на Ученички парламент, новинарска секција, ликовна 
секција, заедно со своите ментори реализираа работилница со цел да 
придонесат во борбата против врсничко насилство и нетолеранција.

Ученичкиот парламент учествуваше на обуки за подобрување на 
својата функционалност и активности, како и да придонесе во сите 
воннаставни активности во рамките на училиштето. Преку обуката, 
учениците научија како да приоретизираат училишни проблеми но 
и како да развиваат изводливи решенија на партиципативен начин.
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„Проектот „И јас имам глас“ беше извонредна можност да се постигнат 
повеќе зададени цели и да се обидеме во новинарските предизвици. Како 
претседател на Ученичкиот парламент ми беше особена чест да 
учествувам и да ги следам активностите од повеќе аспекти“.

Марија Ѓорѓиевска

„Задоволство ми беше што бев избран да бидам член на 
новинарската секција во моето училиште предводена од вредни и 
неуморни координатори кои што не запознаа со многу новитети за 
новинарството. На секој поединец би му посакал да биде дел од една 
ваква група ученици кои вредно, неуморно и одговорно пристапуваа 
кон секоја зададена новинарска задача“.

Немања Јорданов
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ООУ „Светозар Марковиќ“ Старо Нагоричане

За училиштето

Општинското основно училиште „Светозар Марковиќ“ с. Старо 
Нагоричане се наоѓа на 15 км оддалеченост од градот Куманово, во 
општина Старо Нагоричане. Самото училиште е основано во далечната 
1945 година во просториите на некогашното старо училиште кое се 
наоѓа во непосредна близина на училишната зграда која и денеска 
се користи, а направена е во 1964 година. Истото работи како 
централно училиште со седиште во с. Старо Нагоричане, а во својот 
состав има и 2 подрачни училишта во селата Никуљане и Алгуња. Во 
централното училиште се изведува настава од I до IX, во 8 училници 
каде што вкупно има 70 ученика, додека во подрачните училишта од 
I до V одделение и тоа во ПУ с. Никуљане учат 2 ученици, а во ПУ с. 
Алгуња вкупно 24 ученици. Во сите училишта наставата се изведува 
во една смена, на српски наставен јазик во централното училиште и 
во ПУ с. Никуљане, а на македонски наставен јазик во ПУ с. Алгуња. Во 
рамки на централното училиште има опремена библиотека со богат 
книжен фонд која им е нарасполагање на учениците во секое време, 
а функционална е и сала за одржување на приредби и прослави која 
се користи за најразлични поводи.
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Постигнати резултати 

Во рамките на проектот во кој училиштето беше вклучено во 2021 година, ученичкиот парламент стекна знаења и вештини за 
подобрување на својата функционалност преку учество на обука. Преку оваа обука учениците беа обучени како и на кој начин да 
формираат функционален ученички парламент кој ќе донесува одлуки и ќе ги застапува истите преку зајакнување на комуникациските 
вештини и вежбање на јавното говорење, како да подготват анкетни прашалници и развивање акциски план за спроведување на 
една акција. Учениците беа запознаени со основните права и обврски кои ги имаат сите членови на училишниот парламент, но исто 
така учеа како да ги приоретизираат клучните проблеми со кои се соочуваат. 

Еден од приоритетите беше уреден школски двор со клупи и место за релаксација кои што воедно можат да се користат и за одржување 
на часови во потоплите денови. Членовите беа обучени како да ја застапуваат ученичката иницијатива и каде е потребно да побараат 
помош за реализација на истата. Како еден од резултатите на овој процес, беше организирана средба со Градоначалничката на 
општина Старо Нагоричане која се запозна со идеите на учениците дискутирајќи за идејни решенија. Дополнително, ученичкиот 
парламент се застапуваше за подобрувањето на интернет врската во целото училиште преку подготовка и спроведување Акциски 
план. Како резултат на оваа иницијатива, директорката на училиштето презеде конкретна акција и беа набавени нови рутери и 
сплитери на интернет врската, со што значајно се подобрија условите во училиштето.

Учениците учествуваа на неколку креативни работилници и тоа: Литературно-творечки, Новинарски и Ликовни работилници. Беше 
формиран креативен клуб „Да ја осмислиме нашата иднина“ во кој што учениците имаа прилика да прават изработки на творби на 
теми кои се однесуваат на: „ Детските права“, „Врсничкото насилство“, „Како го замислувам моето место во иднина“ и „Учење во време 
на пандемија“. Повеќето ученици се определија за новинарски истражувања и пишување состави на овие теми. Со цел да се подигне 
свеста на сите ученици, во холот на училиштето беше направен мурал на ѕидот на кој беа испишани пораки кои се однесуваат 
на детските права. Ѕидните весници и пароли кои што беа направени од учениците, а се извадоци од конвенција од правата на 
детето беа поставени во училишните простории. Како краен резултат на овие работилници може да се каже дека порасна свеста кај 
учениците за ученичкото застапување и самите ученици, пред се членовите на училишниот парламент, почнаа саминицијативно да 
даваат идеи и да ги застапуваат истите кај директорот и стручната служба на училиштето.
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„Јас сум многу среќна што правата на детето се актуелни и што на 
ваков начин се вклучуваат сите ученици и се запознаваат со нивните 
права. Нашите права не штитат без разлика дали сме машки или 
женски, каква боја на кожата имаме или каде живееме.“

Милена Антевска

„Сметам дека е корисно да се организираат вакви активности во 
кои ние со нашето активно учество можеме да го кажеме своето 
мислење и да знаеме дека никој не треба да одлучува во наше име.“

Милан Милутиновиќ
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ООУ „Димо Хаџи Димов“ Скопје

За училиштето

 
ОУ „Димо Хаџи Димов” се наоѓа на ул. „Ангел Динев” бб во населба 
Влае-Скопје. Училишната зграда е од монтажен и павиљонски тип, 
изградена непосредно по катастрофалниот земјотрес 1963 год. 
Наставниот процес се реализира во повеќе објекти, пет засебни 
бараки зависно од активностите. Училиштето располага со училишен 
простор од 4944 м2 и дворна површина од 19947 м2. Наставата во 
ООУ „Димо Хаџи Димов“ се реализира во две смени со приближно 
рамномерен број паралелки и ученици. Вработениот кадар во 
училиштето брои 81 лице  и во него учат 766 ученици во 49 паралелки. 
Наставата се одвива на македонски наставен јазик. ОУ „Димо Хаџи 
Димов“ организира и продолжен престој. Училиштето е збратимено 
со ОУ „Никола Карев“ – Луцерн (Швајцарија), како и со ПОУ „Кирил и 
Методија“ с. Страчинци, општина Гази Баба.
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Постигнати резултати

Преку проектот значително беа зајакнати вештините на учениците 
за практикување на правото на здружување преку ученичкиот 
парламент. Парламентот ја зајакна својата видливост и легитимитет 
пред учениците преку спроведување низа акции. 17 ученици 
кои директно беа вклучени во проектот, беа фокусирани на 
адресирање на проблеми поврзани со сообраќајната безбедност 
за учениците како и спречување на насилството во наставната и во 
воннаставната практика.

Ученичкиот парламент демонстрираше како се спроведува анкета при 
што беа утврдени ставовите на учениците во однос на сообраќајната 
безбедност на учениците, по која учениците подготовија акциски 
план. Голем број ученици, поддржувајќи ја иницијативата, се пријавија 
да учествуваат во разните ликовни и литературни активности кои беа 
поддржани во овој проект. Учениците креираа ликовни решенија – 
транспаренти за сообраќаен протест против несовесните возачи, 
како и за влијание врз сообраќајната култура на учениците. Учениците 
ги користеа ресурсите од Фондацијата како што се прирачници за 
сообраќајна култура, речник за интернационализми, штафелаи за 
сликање транспаренти.

Како резултат, учениците создадоа дигитални продукти поврзани 
со сообраќајната безбедност на учениците и спречувањето на 
насилството во сите форми, како и три кратки филмови за уметноста 
и природата кои опфатија различни теми и наслови (Мирен 
сообраќаен протест, Децата и сообраќајот, Сообраќајна вежбалница, 
Врсничко насилство, Семејно насилство, Насилничкиот грев на 
стравот, Филмовите што го цртаа нашето детство, Чудото наречено 
живот, Непрекинатиот код на уметноста, Пораките на цвеќињата).

Практикувајќи директно застапување на потребите на учениците 
пред донесувачите на одлуки, учениците поднесоа Барање до 
општината за преземање мерки за безбедноста на учениците на 
сообраќајниците. 
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„Овој проект според мене беше прекрасен. Интересно беше да се чујат 
разните идеи на многуте деца и наставници. Јас придонесов преку 
подготовка на монтажа на филм со помош на моите пријатели, 
нивните гласови, нивните идеи, нивната поддршка и исто така со 
менторство на наставниците.“ 

Марио Ставревски

„Учествував во забавните и едукативните настани во проектот кои беа 
интересни и лесни за разбирање и слушање. Многу ми се допадна учењето 
како да подготвиме анкета, но и како да се претставиме себеси. Можеби 
најважно беше тоа што научив како да да се подготви иницијатива и 
успеавме да изработиме пароли за сообраќајна безбедност и да спроведеме 
мирен протест на една од улиците. Со стекнатите знаења ќе направиме 
напор да го направиме нашето училиште побезбедно за сите.“

Јана Георгиевска

„Бев вклучен во повеќе неверојатни работилници и активности од 
проектот „И јас имам глас“, во кои научив неопходни нешта од животен но 
и од професионален аспект кои ќе придонесат и ќе ја отклучат убавината 
во мојата иднина. Тие всушност ги гледам како гориво на возилото од 
мојот живот, без кое не би можел да продолжам да се движам нанапред и 
да ги достигнам моите цели.“ 

Теодор Митиќ
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ООУ „Андреја Савески - Ќиќиш“ Тетово 

За училиштето

ООУ „Андреја Савески - Ќиќиш“ е самостојно училиште сместено во 
стариот дел на Тетово. Училиштето, кое својата воспитно образовна 
работа ја отпочна во далечната 1956 година, спаѓа во средно 
развиени училишта, а наставата ја реализира наставен кадар со 
соодветна стручна спрема.

Воспитно образовниот процес се изведува во 23 паралелки, со 
околу 274 ученици, 9 ученици во две комбинирани паралелки и една 
паралелка за дневен престој, а наставата се изведува на македонски 
и албански наставен јазик во две смени. Во наставно образовниот 
процес се вклучени 41 наставник со високо образование, стручна 
служба - педагог, психолог, специјален едукатор рехабилитатор, 
административен работник и технички персонал.

Покрај редовната настава, се организираат и слободни активности 
чија цел е учениците да ги истакнат своите афинитети и да ги 
продлабочат своите знаења, да им дадат материјализација на 
нивната надворешна перцепција и креативен дух што го поседуваат 
низ сликата, бојата, тонот, бојата и спортските активности. 
Забележителни се постигнувањата на учениците за што говорат 
нивните катчиња, ентериерот, наградите и признанијата. Во својот 
развоен пат училиштето бележи успеси по сите предмети, слободни 
и проектни активности, стремејќи се да ги насочи учениците 
постепено да станат активни чинители во училишното работење.
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Постигнати резултати

Учениците од ова училиште се вклучија во проектот „И јас има глас“ 
во 2021 година, и преку работилниците кои беа организирани во 
рамки на проектот стекнаа знаења и вештини за да ги изразат 
своите ставови и мислења на најразлични начини. Преку 
креативните работилници, учениците изработуваа презентации, 
кратки видеа, цртежи со линорез и други ликовни изработки, 
скулптури од глина како и заедничко цртање на мурал. Фокусот 
на овие работилници беше ставен на креативно претставување 
на детските права, посебно на почитување на правата на децата 
со попреченост, пристап до чист воздух и здрава исхрана, родова 
еднаквост итн.

Ученичкиот парламент ги зајакна своите капацитети за развивање 
ученички иницијативи, истражување како и јавно говорење. Исто 
така, преку проектот учениците учеа како да подготвуваат онлајн 
кампањи преку развивање пораки за застапување и креирање 
кратки видеа.

Исто така, стручниот кадар беше обучен за спречување и 
справување со насилство врз децата, имајќи ја во предвид 
потребата од адресирање на овој феномен посебно во време на 
пандемија каде сајбер-насилството земаше се поголем замав. 
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Што рекоа возрасните 

„Од особена важност и значење за мене како директор, е тоа што преку овој проект успеавме да 
реализираме една многу значајна активност, која допринесе за подобрување на условите за едно 
инклузивно училиште, изградбата на Сензорна соба како за учениците со попреченост, така 
и за сите ученици кои имаат потреба од сензорна стимулација и интеграција. Создавањето 
на Сензорна соба многу им го олесни учењето и престојот на учениците со попреченост, им 
овозможивме удобно и слободно да се чувствуваат во својот втор дом-училиштето. Затоа 
ќе истакнам дека ваквите проекти се многу значајни особено за училиштата во кои учат деца 
од различни етнички заедници, деца со попреченост како и деца кои доаѓаат од ранлива група 
семејства. Една голема благодарност до целиот тим од проектот кој несебично ги споделуваше 
своите знаења и вештини и ни овозможи нам и на нашите ученици да стекнеме одредени 
механизми за спроведување на правата на децата.“

Виолета Стоилевска- Директор на ООУ „Дане Крапчев“

„Овој проект за мене најнапред беше вистинско уживање, но и предизвик затоа што додека 
ги работевме сите предвидени новинарски и драмски работилници со учениците, уживав 
гледајќи ги учениците како во проектот настапија со ентузијазам и желба да покажат што 
знаат и истото на креативен начин да им го пренесат на останатите во училиштето, 
а предизвикот беше тоа што сакав учениците да ги третирам како рамноправни на нас 
возрасните, како активни возрасни личности кои ќе бидат носители на права и обврски и 
верувајте кога им се даде таа можност тие беа беспрекорни. Овој проект беше од големо 
значење за нашето училиште затоа што на прво место преку интересни новинарски и 
драмски работилници ги промовиравме правата на децата пропишани со Конвенцијата за 
детски права, но најголем акцент ставивме на тоа да ги охрабриме нашите ученици гласно 
да зборуваат за своите потреби пред возрасните, да преземаат иницијативи не само во 
училиштето туку и надвор од него.“

Елена Малинова- наставник по македонски јазик, ООУ „Дане Крапчев“
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„Учеството во проектот „И јас имам глас“ ми причинуваше вистинско задоволство затоа 
што преку ликовните работилници, на учениците им се даде можност преку слики да ја 
искажат својата кретивност на теми во кои се промовираа детските права, а крајните 
продукти од целата работа-сликите, графитите навистина е задоволство да гледаш како 
ги красат училишните ходници, а покрај тоа што ги красат холовите тие упатуваат силни 
пораки наменети за сите ученици и вработени во училиштето, а се разбира ќе останат и 
за идните генерации.“

Марија Наневска - наставник по ликовно образование, ООУ „Дане Крапчев“

„Тригодишната соработка со Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор 
по чекор“ преку проектот за мене придонесе за збогатување на моето знаење и искуство 
во реализација на активности, обуки, работилници. Паралелно со учениците научив да ги 
промовираме детските права, активно работевме во клубот за мултимедија, литературно-
новинарските работилници, пишувавме, цртавме, организиравме драмски претстави. 
Овој проект за мене е едно огромно искуство и ме подучи на друг начин да ги практикувам 
стекнатите знаења и вештини во пренесувањето на знаењето на учениците.“

Марија Трендафиловска, наставник по историја, ООУ „Христијан Карпош“, С. Драгоманце

„Придобивките од проектот „И јас имам глас“ се однесуваат на развивањето вештини и 
надградување компетенции кои кај учениците предизвикуваат интерес за новинарството. 
Со членувањето во новинарски секции во голема мерка се придонесува учениците да го 
развиваат истражувачкиот дух, јазичната и медиумска писменост.“

Марина Димоска, наставник по македонски јазик, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Стајковци.
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„Проектот „И јас имам глас“ ми причини големо задоволство и искуство да работам со 
децата и да ги вклучувам во активности со цел да ги научиме децата како да ги заштитат 
детските права и да знаат да ги промовираат истите пред другите. Проектот ме 
импресионираше многу, и ми беше од големо значење да ги поттикнувам децата да работат 
заедно со различни националности, да ги почитуваат разликите и вредностите на секое 
дете во училиште и надвор од него. Во едно училиште важно е да има вакви проекти, бидејќи 
преку нив децата слободно можат да го кажат својот глас, да разменуват мисли и идеи, и 
се создаваат различни можности за креативно изразување на децата како и да ги уживаат 
своите права.“ 

Себахат Сулејмани, психолог, ООУ „Братство“

„Во проектот учествував како наставник и ментор и навистина ми беше големо задоволство 
да бидам дел од овој проект, бидејќи таму имав можност да ги проширам моите хоризонти 
со нови креативни активности.“

Садете Муареми, наставник, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Тетово

„Ми беше особена чест и задоволство да учествувам во проектот, како наставник и 
ментор на учениците на нашето учелиште. Имавме голем број активности, работилници, 
и пројекти од кои се здобив со многу нови знаења и искуства.“

Сашка Таневска, наставник, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Тетово

„Овој проект во голема мера придонесе кај учениците, но и кај нас наставниците, да се 
создаде многу поголема грижливост за сето она што се случува околу нас додека животот 
се одвива со сета своја жестокот, неправедност и стихијност. Учениците научија дека 
треба здружено и организирано да се борат за своите права, но и за должностите без кои 
не може да се создаде поубава микро и макро иднина. Децата стекнаа поцврсти навики за 
трудољубивост, добија поцелосен поглед на светот и на околностите што го моделираат 
тој нивен свет. Ученичкиот парламент ја разви дебатата, ги продлабочи размислувањата 
на поединците, се применија поставките на демократското дејствување, се создаде 
практична примена на логични решенија. Потребни се што поголем број вакви проекти 
кои ќе ги развиваат демократските капацитети на учениците. Всушност, и секоја нова 
наредна генерација ученици има право на слични активности што ќе бидат реализирани 
низ вакви проекти.“

     Марјан Костовски, наставник, ООУ Димо Хаџи Димов Скопје
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За Фондација за образовни и 
културни иницијативи 

„Чекор по чекор“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по 
чекор’’ – Македонија е основана како невладина организација со 
цел да се продолжи со активностите на регионалната образовна 
програма „Чекор по чекор’’, која започна да се реализира во 1994 
година од страна на Институтот Отворено општество од Њујорк 
и Универзитетот „Џорџтаун’’ од Вашингтон.

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор” 
- Македонија го поддржува развојот на отвореното општество 
реализирајќи активности во областа на образованието, уметноста, 
културата, издаваштвото, како и човековите (детските) права и 
граѓанското општество. Фондацијата води, координира, учествува 
и директно спроведува активности кои промовираат иновации, 
напредок и развој на работата во предучилишните установи и 
основните училишта во Република Македонија.

Фондацијата „Чекор по чекор’’ – Македонија е дел од 
Интернационалната асоцијација „Чекор по чекор”/ International 
Step By Step Association (ISSA) и со своето дејствување целосно 
ги поддржува и следи меѓународните принципи на ISSA за 
остварување на квалитетна педагошка пракса:
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• Интеракција исполнета со разбирање и почит помеѓу возрасните и децата, 
како и во меѓусебните односи на децата;

• Вклучување на семејството и заедницата во образованието на децата;

• Инклузија, почитување на разликите и на вредностите на демократијата за 
секое дете и неговото семејство;

• Проценка и планирање за квалитетен наставен процес;

• Стратегии и техники на подучување кои поттикнуваат љубопитност, 
истражување, критичко мислење и соработка;

• Создавање на безбедна и креативна средина за учење;

• Постојан професионален и личен развој на наставниците.
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Мисија

Мисијата на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор 
по чекор“ – Македонија е да изготвува, развива и спроведува програми 
кои го унапредуваат образованието и културата во современото 
општество како клучен фактор за образовен, културен, економски и 
социјален развој. Фондацијата „Чекор по чекор“ спроведува програми 
во градинките, основните училишта и другите образовни и културни 
институции, поддржува иновативни пристапи и на разни начини се 
стреми да ги зголеми можностите за образование на децата и да им 
помогне да го остварат својот целосен потенцијал.

Визија

Отворено општество што им обезбедува можности на децата да ги 
развијат своите целосни потенцијали и да ги уживаат своите права.
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Стратешки цели

• Поттикнување на демократските процеси во образованието на децата, младите и 
возрасните;

• Градење партнерски односи со владините институции, локалните власти, 
локалните и меѓународни организации, институциите одговорни за образување на 
иден наставен кадар, училиштата и градинките;

• Промовирање и поддржување современи образовни иницијативи насочени кон 
потребите на децата;

• Застапување за постојан професионален развој на просветните работници;

• Зајакнување на јавната свест за потребите на децата Роми и децата од останатите 
малцински групи, деца од социо-економски загрозени семејства, деца од 
оддалечени рурални области и деца со посебни потреби;

• Издавање прирачници за професионален развој на наставници, сликовници за 
деца и други едукативни и промотивни материјали;

• Поттикнување на семејствата и локалната заедница за вклучување во процесот на 
образование на децата;

• Создавање различни можности за креативно изразување на децата.
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www.stepbystep.or.mk


