Компетентни наставници за XXI век

Промовирање на
квалитетот и поддршка на
професионалниот развој

Продолжувајќи со своите заложби за квалитетно образование, Фондацијата Отворено општество Македонија
заедно со Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ ја промовира Дефиницијата за
квалитетна педагошка пракса: Компетентни наставници
на XXI век на Интернационалната асоцијација „Чекор по
чекор“. Овој документ е развиен со поддршка на Фондациите Отворено општество и претставува основа од принципи за квалитетна педагогија и може да се користи како
водич за подготовка на воспитно-образовниот кадар.
Седумте области наведени подолу се важни принципи за
кои треба да се залагаат оние кои ја креираат политиката
на образованието со цел на децата и нивните семејства
да им се обезбеди квалитетно образование.
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Интеракција меѓу наставникот и учениците
Учество на семејството и заедницата во образовниот
процес
Инклузија, почитување на разликите и на вредностите на демократијата
Проценка и планирање
Користење стратегии и техники на подучување
Креирање средина за учење
Професионален развој

1. Интеракција меѓу
наставникот и учениците

Интеракцијата меѓу возрасните и децата, како и меѓу
самите деца е клучна за промовирање на концептот
на постојано учење. Таа влијае и на нивниот социјален, емотивен и когнитивен развој и ги поттикнува да
развиваат и разменуваат знаења, искуства, чувства и
ставови. Токму преку интеракцијата децата развиваат
свест за себеси, сфаќаат дека се дел од некоја зедница и го спознаваат светот околу себе.
Улогата на наставникот е да им овозможи на учениците да учествуваат во процеси низ кои ќе изградат
нови знаења и ќе откријат нови значења, грижливо
да го следи учењето и развојот на учениците и да им
даде пример за добра интеракција со возрасните кои
се вклучени во нивниот живот, интеракција која се базира на почит и поддршка.
Интеракцијата која може да послужи како добар пример за комуникација меѓу сите учесници во процесот,
каде е слушнато и уважено мислењето на секој, им
помага на учениците да се здобијат со самодоверба
и понатаму да се развијат во грижливи и внимателни
членови на општеството.

Интеракција меѓу наставникот и учениците
1.1
Наставникот остварува пријателски однос со учениците и
се однесува кон нив со почит, што придонесува за развој на
претставата за себеси кај секој ученик и за подобрување на
учењето.
1.

Интеракцијата на наставниците е срдечна и полна со грижливост со што се изразува почитта кон учениците и задоволството
од работата со нив.

2.

Интеракцијата на наставниците и нивните очекувања од учениците се во согласност со нивниот развој и учење.

3.

Наставникот во текот на денот често стапува во интеракција со
секој ученик индивидуално, помагајќи му да стане посигурен и
стимулирајќи го неговото учење и развој.

4.

Интеракцијата на наставникот е во согласност со емотивните, социјалните, физичките и когнитивните потреби и способности на ученикот.

5.

Наставникот им дава можност на учениците да направат избор
кој ќе биде согледан и почитуван од другите.

6.

Интеракцијата на наставникот ја поттикнува иницијативноста,
самостојноста и потребата за лидерство на учениците.

1.2
Интеракцијата на наставникот придонесува за развој на заедницата за учење во која секој ученик има чувство дека
припаѓа и дека има потполна поддршка да ги оствари сите
свои потенцијали.
1.

Наставникот го поттикнува социјалниот развој на учениците
помагајќи им да стапат во меѓусебна интеракција и преку заемно разбирање, поддршка и развивање на чувство на припадност во заедницата да ги достигнат развојните и воспитно-образовните цели.

2.

Наставникот подготвува активности за учениците преку кои тие
треба да научат како да ги разликуваат чувствата, да ги препознаваат кај себе и кај своите другарчиња и да можат слободно
да зборувараат за нив.

Интеракција меѓу наставникот и учениците
3.

Наставникот ги негува демократските вредности така што секој ученик е поттикнат да го изрази своето мислење на начин
соодветен за неговата возраст и да учествува во донесувањето
одлуки.

4.

Наставникот на разновидни начини го стимулира и поддржува
развојот на јазикот на учениците и нивната меѓусебна комуникација.

1.3
Наставникот остварува осмислена и двонасочна интеракцја
со возрасните за да го овозможи развојот и учењето на учениците.
1.

Во релациите со семејствата, другите колеги и со членовите
на заедницата, наставникот стимулира и поддржува социјална
интеракција која се базира на почит.

2.

Наставникот соработува со други стручни лица од воспитно-образовната установа и заедницата со цел да го подобри
развојот и учењето на учениците.

2. Учество на семејството
и заедницата во
образовниот процес

За да можат учениците да учат и да се развиваат потребна е цврста соработка на наставниците со семејствата и другите членови на заедницата. Кога наставникот ќе ја разбере важноста на учењето дома и
важноста на семејството како првобитен образовен и
социјален фактор кај детето, ќе може да гради мостови помеѓу училиштето и семејството/заедницата и да
остварува двонасочна комуникација.
За да се овозможи успешно учење и развој на учениците мора да бидат земени предвид различните услови во семејството и зедницата од која тие доаѓаат.
Успешната соработка на наставниците со семејствата се остварува доколку наставникот е свесен за многуте начини на кои семејството може да придонесе
учениците да учат подобро, да се подобри атмосферата во училницата и во учлиштето.
Наставникот ги почитува интересите и одговорностите на сите кои се вклучени во образованието и формирањето на иднината на децата доколку оствари успешна комуникација и интеракција меѓу семејствата,
училиштето и заедницата со што се придонесува за
создавање на поцврсто општество.

Учество на семејството и
заедницата во образовниот процес
2.1
Наставникот остварува партнерство со семејствата и создава
различни можности семејствата и членовите на заедницата
да учествуваат во учењето и развојот на учениците.
1.

Членовите на семејствата се поканети и добредојдени во училницата и наставникот изнаоѓа разни начини тие да учествуваат
во образовниот процес и животот на учениците.

2.

Наставникот ги вклучува родителите во заедничкото донесување одлуки во врска со учењето, развојот на учениците и социјалниот живот во училницата.

3.

Наставникот со членовите на семејствата донесува заеднички
одлуки во врска со условите за учење на учениците.

2.2
Наставникот користи формални и неформални прилики за
комуникација и споделување информации со семејството.
1.

Наставникот редовно разговара со семејствата во врска со
нивните деца, за развојната и наставната програма и за случувањата во училницата.

2.

Наставникот редовно разговара со семејствата за да дознае
нешто повеќе за средината од која доаѓа ученикот и за да увиди
кои се неговите посилни страни, неговите интереси и потреби.

3.

Наставникот создава можности семејствата да учат едно од
друго и да се поддржуваат меѓусебно.

4.

Наставникот ги чува во доверба информациите за семејствата
и учениците.

Учество на семејството и
заедницата во образовниот процес
2.3
Наставникот ги користи изворите од заедницата и од семејната култура за да ги збогати развојните и спознајните искуства на учениците.
1.

Наставникот ги воведува учениците во заедницата или ги кани
членовите на заедницата во училницата со цел да го поттикне
учењето и социјализацијата на учениците.

2.

Наставникот им помага на семејствата да дојдат до информации, извори и услуги кои им се потребни за да се подобри
учењето и развојот на нивните деца.

3.

Наставникот ги користи своите познавања за заедницата и за
семејствата на учениците како интегрален дел од наставниот
план и од спознајното искуство на учениците.

4.

Наставникот може да им понуди на родителите и на членовите
на семејството информации и идеи за создавање постимулативни услови за учење во домот и да им помогне на родителите
да ги подобрат своите компетенции.

3. Инклузија, почитување на
разликите и на вредностите
на демократијата

Овозможувањето секое дете и семејство, особено
оние кои се дел од ранливите групи, да бидат вклучени, почитувани и вреднувани, да партиципираат и да
работат на остварување на заедничките цели и да го
развијат својот потенцијал е од интегрално значење
за квалитетната педагогија. Неопходно е секојдневната училишна пракса да ги рефлектира верувањата
опфатени во Конвенцијата за детски права на Обединетите Нации и во сличните интернационални и национални документи.
Наставникот претставува модел и гарантира дека
преку секојдневните активности учениците учат да ги
почитуваат и вреднуваат различностите, да развиваат вештини и активно да учествуваат во заедницата.
Наставникот е промотор на препознавањето на различните потреби, на ефективната соработка за достигнување на една заедничка цел и на почитувањето
на индивидуалните интереси и потреби на единките или групите ученици. Секој ученик треба да биде
доживеан како активен учесник во образовниот процес, како индивидуа и како рамноправен член во заедницата и пошироко во општеството.

Инклузија, почитување на разликите
и на вредностите на демократијата
3.1
Наставникот дава подеднакви можности секој ученик и семејство да научат и да учествуваат во образованиот процес,
без разлика на полот, расата, етничкото потекло, културата,
мајчиниот јазик, религијата, семејната структура, социјалниот и економскиот статус, возраста или попреченоста.
1.

Наставникот е свесен за своите убедувања, ставови и искуства
и за тоа дека тие влијаат на начинот на реализирање на наставата и на неговата комуникација со учениците и со семејствата.

2.

Наставникот се однесува со почит, уважување и грижа кон секој ученик, давајќи им подеднакви можности на учениците да
учествуваат во сето она што се случува во училницата.

3.

Наставникот се однесува со почит, уважување и грижа кон секое семејство и изнаоѓа начини да го вклучи во образованието
на нивното дете.

4.

Наставникот користи јазик и активности со кои може да се избегнат родови и други стереотипи.

5.

Наставникот ги приспособува условите и активностите за
учење со цел учениците со различни способности, со различна едукативно и социјално минато да можат да учествуваат во
сите активности.

3.2
Наставникот им помага на учениците да ги разберат, прифатат и почитуваат разликите.
1.

Наставникот умее да ги цени и да ги вклучи во наставата разликите кои се јавуваат кај семејствата и кај другите членови на
зедницата.

2.

Наставникот постојано, со почит и одобрување, им укажува на
учениците за разликите кои постојат надвор од училиштето.

Инклузија, почитување на разликите
и на вредностите на демократијата
3.3
Наставникот им помага на учениците да ги разберат вредностите на граѓанското општество и да ги совладаат потребните вештини за да учествуваат во него.
1.

Наставникот ги одобрува и почитува оние ученици кои имаат
поинакви ставови и им помага да развијат вештини да ги изразат тие ставови на соодветен начин.

2.

Наставникот им помага на учениците да разберат како стереотите и предрасудите можат да влијаат на нивните ставови и
однесување.

3.

Наставникот ги насочува учениците дека треба да ги сметаат
сите за еднакви и кон нив да се однесуваат со почит, а истото
да го очекуваат и од односот на другите кон нив.

4.

Наставникот го воведува концептот за лична одговорност кон
околината и им овозможува на учениците истата да ја практикуваат низ разновидни активности.

4. Проценка и планирање

Во квалитетната педагошка пракса проценката и планирањето имаат многу важна улога. Наставникот, во
кохезивна рамка, ги комбинира очекувањата соодветни на развојното ниво на ученикот, националните образовни стандарди, слободата за креативност и
истражување и индивидуалните и групни интереси и
потреби. Циклусот проценка-планирање го поддржува развојот и учењето на секој ученик, темелејќи се
на детската љубопитност, предходните познавања,
вештини, интереси и искуства.
Важно е процесот да поттикнува развој на процесот
на самооценување и користење на вештините за доживотно учење. Користејќи систематско набљудување
на учениците и други соодветни стратегии, наставниците креираат долгорочни и краткорочни образовни
планови во кои се вклучени и индивидуалните и групните интереси, со што учениците се поттикнуваат кон
нови достигнувања.
Наставникот планира врз основа на она што учениците веќе го знаат и разбираат, и во него се одредува
што е потребно за секој ученик да може во целост да
ги оствари своите потенцијали. Плановите треба да
оставаат простор за различните способности и стилови на учење на секој ученик индивидуално и да можат да бидат модифицирани ако се појави потреба
за тоа. Во циклусот на проценка и планирање треба
да бидат вклучени учениците, семејствата и стручни
лица од областа. Проценката и планирањето треба да
бидат прецизно дефинирани, но и да постои простор
за флексибилност, земајќи го предвид напредокот во
учењето и она што се случува во животот на ученикот,
заедницата и светот. Да одредуваат каде може да се
направи подобрување и да се дефинираат следните
постапки.

Проценка и планирање
4.1
Наставникот редовно и систематски го следи напредувањето на секој ученик, процесот на учење и неговите достигања.
1.

Наставникот користи систематско набљудување и други соодветни инструменти за оценување кои го одразуваат процесот и
резултатите од учењето и развојот.

2.

Наставникот проценува колку ученикот треба да биде вклучен
за да научи со разбирање и во согласност со тоа прави соодветни прилагодувања.

3.

Наставникот внимава при процесот на оценување да ги зема
предвид и да се потпира на посилните страни на ученикот, неговите интереси и индивидуални потреби.

4.2
Наставникот го планира предавањето и учењето според националните стандарди и информациите што ги има за учениците.
1.

Наставникот планира активности соодветни на развојното ниво
и интересите на учениците за да им овозможи да ги достигнат
потребните компетенции за истражување и доживотно учење.

2.

Наставникот планира активности базирани на интересите на
учениците и изнаоѓа начини да ги задоволи индивидуалните
стилови на секој ученик.

3.

Наставникот планира активности во кои се балансирани за индивидуалнен пристап, работата во мали групи или со целото
оделение.

4.

Наставникот подготвува повеќе разновидни активности со цел
учениците постојано да бидат ангажирани и поттикнувани за
нови предизвици.

5.

Плановите и реализацијата на наставниците треба да бидат
флексибилни за да ги препознаат и инкорпорираат промените
кои се случуваат во поглед на условите и интересите и потребите на учениците

.

Проценка и планирање
4.3
Наставникот ги вклучива учениците, семејствата и соодветните стручни лица во процесот на проценка и планирање.
1.

Наставникот им помага на учениците да станат успешни во самопроценувањето и во донесувањето одлуки за нивното учење
и однесување базирани на јасни и доследни критериуми.

2.

Наставникот ги насочува учениците при вреднувањето на постапките и работата на другите.

3.

Наставникот споделува информации со семејствата за напредокот на учениците и за нивните интереси и ги вклучува во дефинирањето краткорочни и долгорочни индивидуални цели.

4.

Кога е неопходно, наставникот во процесот на проценка и планирање вклучува соодветни стручни лица.

5. Стратегии и техники
на подучување

Квалитетниот образовен процес се развива врз верувањето дека грижата, учењето и негата формираат
кохерентна целина и дека добросостојбата и ангажираноста на учениците се основа на учењето. Тргнувајќи од тезата дека учењето се случува на разни
начини и во разни ситуации, крајната цел на педагошкиот процес е да се постават високи, но сепак реални
очекувања за секој ученик и да се поттикнува љубопитноста, истражувањето, критичкото размислување
и соработката, така што секој ученик ќе може да развие афинитети и вештини за доживотно учење.
Стратегиите кои ги користат наставниците треба да
го зајакнат учењето, одразувајќи ги демократските
вредности, когнитивниот развој и академските достигнувања во склад со општествениот развој. Стратегиите треба да резултираат со развивање вештини
кои се неопходни за учениците да станат одговорни
членови на заедницата, како што се на пример чувството за емпатија, грижата за другите, почитувањето
на разликите како и формирање, изразување и оправдување на своите размислувања, правење добар
избор, донесување интелигентни одлуки и успешно
постигнување согласност. Наставникот донесува одлуки и избира наставни стратегии кои ќе им помогнат на учениците да постигнат најдобри резултати
во учењето, да ги достигнат целите дефинирани во
националните образовни стандарди, како и нивните
лични цели.

Стратегии и техники на подучување
5.1
Наставникот користи разновидни стратегии, дефинирани со
националната образовна стратегија, кои активно го ангажираат ученикот да го развие своето знаење, вештини и афинитети што претставува основа за доживотно учење.
1.

Наставникот користи разновидни стратегии и преку холистички приод ги опфаќа сите развојни области на учениците.

2.

Наставникот користи активности кои го поттикнуваат истражувањето, експериментирањето, самостојното промислување и
креативноста.

3.

Наставникот користи стратегии кои поттикнуваат размислување и решавање на проблеми на повисоко ниво.

4.

Наставникот го цени неформалното учење и умее да создаде
можности за учење и надвор од училницата.

5.

Наставникот разговара со учениците за тоа кои се крајните
цели на учењето и ги поттикнува да размислуваат за процесот
на учење и неговите резултати.

6.

Наставникот ги поттикнува учениците во процесот на учењето
да ја користат сета технологија која им е достапна и која е соодветна на возраста, за да ги развиваат вештините неопходни
во информатичкото општество.

5.2
Наставникот користи наставни стратегии кои го поддржуваат емотивниот и социјалниот развој на ученикот.
1.

Наставникот подготвува активности кои го зајакнуваат чувството за индивидуалност и идентитет кај учениците.

2.

Наставникот користи стратегии кои ја зацврстуваат самостојноста и иницијативноста кај учениците.

3.

Наставникот користи стратегии кои ја поттикнуваат самоконтролата кај учениците.

Стратегии и техники на подучување
4.

Наставникот користи стратегии кои им помагаат на учениците
да изградат позитивни односи и да остварат соработка со другите.

5.

Наставникот кај учениците ја развива способноста за разрешување на конфликтни ситуации.

5.3
Со цел да ги поттикне развојот и учењето, наставникот подготвува активности соодветни на искуствата и компетенциите на децата.
1.

Наставникот го поврзува новиот наставен концепт и здобиените вештини со животот и предходните искуства на учениците.

2.

Наставникот обезбедува соодветна поддршка за учениците во
согласност со нивните потреби и развој.

3.

Наставникот ги поттикнува учениците да си постават цели и
очекувања во врска со нивното учење кои одговараат на нивното развојно ниво и да размислуваат за резултатите од учењето.

4.

Наставникот ги интегрира искуствата од учењето со цел учениците да можат да ги согледаат врските помеѓу она што го
учат и секојдневниот живот и како наученото да го користат во
секојдневието.

5.4
Наставникот користи стратегии кои ги промовираат демократските процеси и процедури.
1.

Наставникот применува и промовира процеси и процедури кои
ќе ги поттикнат учениците позитивно да соработуваат меѓу себе.

2.

Наставникот користи стратегии кои ќе ги поттикнат учениците
да учествуваат и да ги разберат одговорностите и последиците.

3.

Наставникот користи стратегии со помош на кои учениците ќе
научат подобро што се тоа правила и ограничувања и ќе научат да ги почитуваат правата на другиот во демократското
општество.

4.

Наставникот им дава можност за избор на учениците и во процесот на учење и во секоја друга ситуација и им помага да ги
разберат последиците кои тој избор ги условува.

6. Креирање средина
за учење

Условите за учење имаат исклучително влијание врз
когнитивниот, социјалниот, емоционалниот и психичкиот развој на учениците. Со креирањето на физички и психолошки безбедна средина, која располага со разновидни материјали, задачи и ситуации
прилагодени на развојот на ученикот, наставникот
го поттикнува учењето низ самостојно и групно истражување, преку игра и интеракција меѓу децата и
возрасните. Овозможувајќи секој ученик да се чуствува добредојдено, наставникот гради и одржува атмосфера во која секој поединец е почитуван, секој
ученик и неговото семејство се важен дел од заедницата во училницата и секој ученик може да учествуваа
во развојот и одржувањето на заедничкиот простор
во неа. Кога на учениците ќе им се понуди сигурна
средина која одговара и на нивните специфични потреби, тие ќе бидат мотивирани да работат заедно,
да се вклучат во различни активности и да научат да
бидат иницијативни. Околината на училиштето и изворите од неа се подеднакво значајни компоненти во
процесот на учење.

Креирање средина за учење
6.1
Наставникот создава услови за учење во кои секој ученик се
чувствува добро.
1.

Наставникот создава атмосфера во која секој ученик се чувствува пријатно и како дел од заедницата.

2.

Наставникот ги почитува учениците интересирајќи се за нивните чувства, идеи и искуства.

3.

Наставникот создава услови во кои секој ученик може слободно да се изразува.

4.

Наставникот создава услови кои ги поттикнуваат учениците да
преземаат иницијативи за развој и учење.

5.

Наставникот ги поттикнува учениците да се зближуваат едни
со други и да остварат индивидуален однос со него.

6.2
Наставникот создава и одржува отворени, сигурни, здрави
и стимулативни услови кои ги потикнуваат учениците на истражување, учење и независност.
1.

Наставникот создава сигурен простор за учениците кој лесно
може да се надгледува.

2.

Наставникот создава пријатен простор за учениците во кој тие
се чувствуваат слободно додека учествуваат во разновидни активности.

3.

Наставникот го организира просторот според интересот на
учениците со цел тие да бидат поттикнати да учат и да се развиваат.

4.

Наставникот користи разновидни соодветни материјали кои им
се достапни на учениците и кои ги стимулираат да истражуваат, играат и учат.

5.

Наставникот ги охрабрува учениците активно да учествуваат во
планирањето, уредувањето и одржувањето на училницата.

6.

Наставникот го прилагодува просторот во училницата со цел
тој да одговара на индивидуалните и на потребите на целата
група.

Креирање средина за учење
7.

Наставникот ја користи околината на училиштето како извор од
кој може да се научи.

6.3
Наставникот создава услови кои го потикнуваат чувството за
припадност кон заедницата кај учениците и нивното учество
во создавањето на културата во училницата.
1.

Наставникот дава јасни објаснувања во врска со своите очекувања за однесувањето на учениците и ги ангажира во креирање
на правилата.

2.

Наставникот создава средина која се потпира на демократските вредности и поттиткува учество.

3.

Наставникот постојано изнаоѓа соодветни начини да ја поттикне самоконтролата и независноста кај учениците.

4.

Наставникот го насочува однесувањето на учениците имајќи ја
предвид личноста и развојното ниво на секој ученик.

7. Професионален развој

Квалитетната педагошка пракса ја имплементираат
наставници кои постојано вложуваат во својот личен и професионален развој, кои ги користат своите
знаења во секојдневната пракса и кои соработуваат
со останатите во креирањето на доживотното учење.
Задача на наставникот е да ги имплементира барањата и стандардите содржани во националната програма кои се базират на теоријата дека секое дете е успешен ученик.
Наставникот го моделира и споделува задоволството
од учењето нудејќи можности за негово развивање и
подобрување и подготвен е да одговори на предизвиците во секојдневниот живот и работа, општествените промени, зголемениот број на информации
и појавата на новите технологии. Активното учество,
критичкото размислување и партнерската работа со
другите му овозможуваат на наставникот да се здобие со нови знаења и вештини, да ги оформи ставовите, да создаде пријателства кои ќе му помогнат да
работи подобро, да ја збогати својата личност и да
стане порешителен во застапувањето на квалитетното образование за сите деца.

Професионален развој
7.1
Наставникот постојано ги развива своите компетенции со
цел да достигне и одржи висок квалитет на наставата во согласност со современите трендови и со барањата на модерниот свет.
1.

Наставникот е свесен за важноста на доживотното учење и ги
користи сите прилики за професионален развој.

2.

Наставникот размислува, проценува, бара повратни информации, ја евалуира својата педагошка работа и нивото на професиноално знаење и прави промени кога тоа е неопходно.

3.

Наставникот е подготвен да соработува со цел да ја подобри
својата работа, но и да достигне повисоко професионално
ниво.

4.

Наставникот е тој кој ги донесува одлуките за својата професија користејќи ги своите знаења, вештини и независното и
критичко размислување.

5.

Наставникот активно учествува во општествените збиднувања
и постојано ја нагласува важноста на квалитетното образование и неопходноста секое дете да добие квалитетно образование.

Фондација Отворено општество - Македонија е дел од глобалната мрежа Фондации Отворено општество основани од американскиот инвеститор и филантроп Џорџ Сорос, која во Македонија
официјално отпочна со работа во 1992 година. Мисијата на Фондацијата е внатрешна интеграција како предуслов за интеграција
на државата во ЕУ. Од основањето до денес, Фондацијата посветено работи на креирање динамично и толерантно општество во
кое граѓаните се свесни и активни, а властите отчетни, општество
во кое се почитуваат различностите и се поттикнува критичката
мисла, општество во кое сите имаат еднакви можности да ги искористат своите потенцијали, да бидат вклучени во донесувањето одлуки и да иницираат позитивни општествени промени. Од
основањето до денес, образованието е една од клучните програмски области на ФООМ. Поаѓајќи од убедувањето дека образованието е основен двигател за трансформација на општеството, Фондацијата работи на остварување на неколку стратешки
приоритети: 1) поддршка на образовните реформи и влијание
врз образовните политики; 2) обука на наставници; 3) инклузивно
квалитетно образование за сите (особено за Ромите, децата од
помалубројните етнички заедници, децата со посебни образовни
потреби и други маргинализирани групи); и 4) поддршка на образованието во време на кризи.
www.fosm.mk
fosm@fosm.mk
Фондацијата за културни и образовни иницијативи „Чекор по
чекор“ е основана со цел да се продолжи воспитно образовната програма „Чекор по чекор“ која започна да се реализира во
1994 година како регионална програма на Институтот отворено
општество од Њујорк и универзитетот Џорџ Таун од Вашингтон.
Од почетокот на 1994 до крајот на 1999 година програмата функционираше во рамките на Институтот отворено општество Македонија, за потоа да продолжи самостојно да се реализира од
ФОКИМ „Чекор по чекор“ сé до денес.
Според мисијата, контекстот во кој се наоѓа образованието и соработката со други владини и невладини организации, ФОКИМ
„Чекор по чекор“ го поддржува развојот на отвореното општество реализирајќи активности во областа на образованието, но и во
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
воспитно-образовниот процес во предучилишните установи и основните училишта во републиката.
www.stepbystep.org.mk
info@stepbystep.org.mk

Фондација Отворено општество – Македонија
Бул. Јане Сандански 111, ПФ 378
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел.: +389 2 2444488
Факс.: +389 2 2444499
Е-маил: fosm@fosm.mk
Веб страна: www.fosm.mk

Фондација за образовни и културни иницијативи
„Чекор по чекор“
Бул. Партизански одреди 72а – мезанин,
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел./Факс: + 389 2 30 77 900
Е-маил: info@stepbystep.org.mk
Веб страна: www.stepbystep.org.mk

