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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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Кликнете на секој од насловите подолу за да стигнете 
директно до содржината која сакате најпрво да ја прочитате!
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„Навиката за читање се 
учи од најмали нозе.“ 

тато Дениз со ќерката Миа

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

Новата 2017 година ја отвораме со 17-то издание од 
нашиот е-билтен! Во ова издание прочитајте за нашите нови прирачници, 

кампањи, сликовници, обуки и уште многу други активности кои ги спроведуваме за 
поквалитетно образование на децата во нашата држава. 

Новата година нека биде година со многу соработки, успеси, детски насмевки, 
научени лекции и здрави навики за читање и учење.

Читајте и споделувајте! 

Драги пријатели,

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“
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Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“
 Association Centre for Educational Support DENDO VAS
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ПРЕЗЕНТИРАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД 

НАЦИОНАЛНАТА СТУДИЈАТА ЗА 

П Р О Ц Е Н А

НА ЈАЗИЧНИТЕ И МАТЕМАТИЧКИТЕ 

ВЕШТИНИ ПРЕД У ЧИЛИШТАТА

Проект на УСАИД 
„Со читање до лидерство“

Јазична и математичка 

писменост за 

интелектуален развој 

Презентација на резултатите
Педагошки факултет – Битола

На четирите презентации одржани во текот на февруари на наставничките факултети во Штип, Битола, Тетово и Скопје, 

присуствуваа над 500 претставници од сите основни училишта во Република Македонија.  Целта на овие регионални 

презентации беше да се претстават резултатите од првата национална студија за процена на јазичната и математичката 

писменост кај учениците од почетните одделенија и да се продискутираат главните наоди од студијата.  Во мај 2016 

година, беа спроведени процените со ЕГРА и ЕГМА инструментите на примерок од околу 4000 ученици од второ и 4000 

ученици од трето одделение од 336 основни училишта, на македонски, албански и турски наставен јазик. Процените се 

спроведуваа со помош на таблет компјутери кои проектот ги донираше на училиштата.
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Препораки кои се однесуваат на унапредување на јазичните и 

математичките вештини:

Ÿ Да се посвети повеќе време во текот на наставата и во семејството, на 

самостојно и заедничко читање;

Ÿ Да се организира читачко катче или мала библиотека во училницата што ќе биде 

место каде учениците ќе уживаат во читањето книги или ќе бидат вклучени во 

други видови литературни активности;

www.stepbystep.org.mk
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Ÿ Да се поттикнуваат учениците преку отворени прашања да ги зголемат 

вештините за разбирање , да го изразуваат сопственото мислење, да даваат 

свое толкување на фактите или свој суд за прочитаното;

Ÿ Да им се посвети поголемо внимание и да им се даде дополнителна поддршка 

на учениците Роми и учениците со попреченост, кои и во погорните 

одделенија имаат проблеми во читањето и решавањето текстуални задачи;

Ÿ Да се фокусираат наставниците на примена на математичкото знаење во 

практика, наместо на меморирање на правила, формули и процедури;

Ÿ Да се охрабри и зголеми користењето дидактички средства во наставата;

Ÿ Да се зголеми бројот на материјали за читање особено во руралните училишта 

и во оние со турски наставен јазик;

Ÿ Да се обноват училишните библиотеки и да се обезбедат повеќе ресурси за 

учениците од почетните одделенија.
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Податоците добиени со студијата ќе ни 

помогнат во наредниот период да се изработат 

стандарди на постигања на учениците за 

македонски, албански и турски јазик, како и за 

математика со помош на кои ќе може да се следи 

напредокот на учениците во совладувањето на 

основните јазични и математички вештини. Овие 

информации ќе бидат од суштинско значење за 

подобрување на квалитетот на образованието 

во училиштата во Република Македонија. 

www.stepbystep.org.mk

 тука.
Кратката верзија на извештајот 

од националната студија на 

македонски јазик е достапен
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Во декември го издадовме прирачникот „Математика низ игра - 50 

активности за совладување на математичките вештини“. Во овој 

прирачник споделуваме 50 активности кои ќе им помогнат на 

наставниците во реализирање на наставата по математика, но голем 

дел од нив можат да ги користат и родителите со своите деца дома. 

Во прирачникот, за секоја од активностите нудиме: 

Ÿ класификација во соодветното математичко подрачје,

Ÿ образложена постапката на подготовка и изведба, 

Ÿ листа на сите материјали потребните за реализација. 

 

Активностите се наменети за ученици од прво до трето одделение, 

но со мала модификација може да ги користат и наставниците од 

погорните одделенија. Во работните листови од прирачникот ви 

нудиме и простор за сите ваши забелешки и адаптации кои ќе ги 

правите според вашите и потребите на децата со кои работите. 

37. Активност: Множества во училишниот двор

Благодарност до учениците од 4б одделение и 

до одделенскиот наставник Александра Павловска од 

О.У. Христијан Карпош- Куманово за овие фотографии.

фото

3. Активност: Процени и погоди
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Обука за создавање 
стимулативна средина за учење 
во ОУ „Панајот Гиновски“ - Бутел

Во овој период реализиравме и обуки „Читаме, учиме и се 

забавуваме“, „Нашата училница - нашиот свет“ и „Математика+“ за 

67 училишта во Република Македонија. Сега сме подготвени за 

новата календарска година и новите училишта. До крајот на 

проектот сите училишта во државата ќе бидат опфатени со обуките.

< < < За да го симнете и испечатите прирачникот, кликнете на 
насловната страница или посетете ја нашата он-лајн библиотека

НЗ О КЕА РИ Д Д  Н В И А Н  П О МА Е МАТИ АИП Ч Т КР

„Им препорачувам на сите одделенски наставници во земјата да ја користат веб страницата на Фондацијата „Чекор по чекор“ бидејќи можат да се најдат многу корисни ресурси за нашата секојдневна работа. Прирачникот за математика кој е издаден неодамна е одличен и наменет токму за тоа што секојдневно го учиме. Има интересни задачи со собирање, одземање, множење и делење, а илустрациите се направени соодветно на возраста на учениците. Нема потреба да бараме дополнителни веб страници од каде ни е потешко да симнуваме материјали. Доволно е секојдневно да ја посетуваме оваа веб страница за да дојдеме до нови и интересни содржини.“ 
Сихана Каба, одделенски наставник во ОУ „Кирил и Методиј“ – Тетово

„Во настојувањето за квалитетно и ефективно 

реализирање на наставните програми по математика, 

со овој прирачник нудиме современи практики за учење 

м атем атика,  со кои ќе го подобри те учењето 

математика кај вашите ученици, преку примена на 

различни активности сообразени на нивните потреби. “

Проф. Д-р Весна Макашевска 

Педагошки факултет Св. Климент Охридски-Скопје 

Продекан за настава

www.stepbystep.org.mk
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Да се потсетиме: што е заедница за учење?  
Заедниците за учење претставуваат неформални групи наставници кои 

редовно се состануваат во училиштето за да споделуваат искуства, да 

работат на развојни активности за проблеми кои ги идентификувале во 

наставата и да го документираат својот развој во индивидуални портфолија.

8

Во текот на месец декември и јануари, заедниците за учење од уште 23 основни училишта 

вклучени во проектот се вмрежија низ 8 настани организирани на повеќе локации во 

Скопје, Охрид, Гевгелија и Росоман. Овие настани беа можност за околу 370 учесници да 

споделат искуства, мислења и да си дадат повратна информација едни на други.

Наставниците и овој пат на креативен начин преку постер 

презентации ги претставија своите развојни активности. 

Од постерите беше очигледно дека наставниците не само 

што систематски го следат и документираат својот 

професионален развој, туку и дека постигнуваат 

значајни резултати користејќи го сето знаење и вештини 

научени на бројните обуки и работилници.

. о“ де дњ еа лв еу никн ав  отр тс а ди с  а Осо ж нк  Ук и  с „и Пц ек реа   Те о шо ет вш “  –е  Рм оа сов му ас нук е мс т „л Пи и вн  и н рча а ен ке у н з аа едн не ицњ ае тч ау з  а

 наПе м   „ р  о   е М  сУ Тре оож Ое  ш Рн   о ен  а в в –ст  “  а    н 
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Секоја заедница за учење има и свој координатор. За време на мрежните настани, 

координаторите ја претставија работата на својата заедница, објаснувајќи како ја 

гледаат својата улога, што очекуваат од заедницата за учење во нивното 

училиште и како планираат да го прошират и зацврстат позитивното влијание.

„Мојата цел
 е да ги 

мотивира
м 

наставни
ците да 

влезат во з
аедница

та за уче
ње. 

Откако н
аставни

кот ќе се
 вклучи во за

едницат
а, 

дополнително убеду
вање за при

добивки
те не е 

потребн
о.“

    коорд
инатор о

д ОУ „Пере Тошев“ – Долнени

Мрежните настани се прилика за наставниците да се запознаат и да разменат 

искуства со свои колеги од други делови од државата. Меѓу останатите гости кои ги 

посетија настаните имаше и директори, родители, претставници од локалната 

заедница и медиуми, што придонесе да се прошири веста за позитивните резултати 

кои ги постигнале наставниците во врска со математичката и јазичната писменост. 
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Мрежен настан во ОУ„Братство“ – Карпош на кој присуствуваат претставници од училиштето, општината, 
локални медиуми, како и претставници од ОУ,, Никола Карев“ од Пробиштип, ОУ „Хасан Тахсини“, од 

с. Седларево, Желино и  ОУ ,,Дервиш Цара“, од с. Долно Палчиште, Боговиње

Учесниците истакнуваат дека ваквите настани го зајакнуваат нивниот работен 

елан, дека добиваат инспирација и понатаму вредно да работат и своите 

постигнувања и дилеми да ги споделат во една пријателска атмосфера 

наменета за учење, модел кој треба да се практикува во секоја училница.

www.stepbystep.org.mk
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Во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ организираме работилници 

каде самите наставници и родители, а некаде и учениците, заеднички изработуваат 

сликовници. Во текот на месец декември 2016, беа организирани работилници за 

изработка на сликовници на математички теми во 41 училиште од различни делови од 

земјата. Како резултат од истите беа добиени прекрасни сликовници. Во некои од нив 

главниот јунак низ приказната се обидува да реши математичка загатка, во други 

главните јунаци беа претставени преку геометриски форми. Преку овие сликовници 

децата ќе можат да ги учат броевите, математичките операции и геометриските форми.

РОДИТЕЛИТЕ ПРАВАТ МАТЕМАТИЧКИ СЛИКОВНИЦИ 

Многу важен аспект од овие работилници е 

тоа што родителите се активни партнери во 

изработката на сликовниците. Така, на 

работилницата во ОУ „Св.Климент Охридски“ 

– Битола учествуваа повеќе од 15 мајки кои 

правеа сликовници заедно со наставниците. 

На овој начин родителите одблиску се 

запознаваат со наставните содржини и 

начините на кои наставниците работат, па така 

тие ќе можат посоодветно да го продолжат 

подучувањето на децата во нивните домови.
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 „Како родител на две деца во одделенска 

настава ми беше задоволство да присуствувам 

на оваа работилница. Сметам дека ваквото 

правење сликовници е многу корисно и лесно 

применливо во домот. На овој начин се развива 

креативноста на детето, тоа учи како да 

поставува прашања, како како правилно да ги 

постави и да ги реши задачите.“

Маја Ангеловска, родител од Битола

Во текот на 2017 година, Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ќе организира 

работилници за изработка на сликовници со математички теми во уште 42 основни училишта.

Работилница во ОУ „Кирил и Методиј“ – Стојаково

„Ова е одлична можност за интегрирано 

подучување што им е интересно особено на 

најмладите ученици.“ – рече наставник од 

ОУ „25 Мај“ – Гази Баба. 

Наставник од ОУ „Крсте Петков Мисирков“ – 

Оризари смета дека овој приод може да се 

користи и по други наставни предмети, како 

природни науки или општество.

www.stepbystep.org.mk
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Ликот на Доктор Читко – дело на 
илустраторот Александар Сотировски

Овие совети можат да им помогнат на 
родителите, бабите, дедовците, тетките и 
чичковците додека читаат и учат со 
најмладите во домот и да создадат и 
негуваат здрави читачки навики. Сите 
пораки сега можете да ги најдете на 
следниот  од каде може да ги симнете, ЛИНК
споделите или испечатите како постер.

Во декември 2016 година, во рамки на Проектот на УСАИД „Со 

читање до лидерство“ организиравме Фејсбук Кампања за 

здрави читачки навики. Целта на кампањата беше да се 

потсетат родителите на важната улога која ја имаат во 

описменувањето на децата, а нашата главна порака беше:

Доктор Читко, маскотата на кампањата и миленик на сите 

возрасни и деца, секојдневно споделуваше совети за 

читање и учење на официјалните Фејсбук страници на 

УСАИД Македонија Фондација „Чекор по чекор“. и 

“.н е   д „ о н  Д  с ае ш аа ч ам иит кул  2а 0 нт  е јм м   а ид н н иуте а ц

Дали слушнавте за         ?

КАМПАЊА ЗА ЗДРАВИ ЧИТАЧКИ НАВИКИ 
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Readers are Leaders Project 

.   н  еД со наш да е и  читам т у 20 е алк ми а д јм н неца на ути 

КАМПАЊА ЗА ЗДРАВИ ЧИТАЧКИ НАВИКИ
Д-р ЧИТКО ви најавува:

ресурси
1 - 25 декември 2016

совети
активности

Readers are Leaders Project 

Ги содржи сите неопходни 
витамини за здрави читачки 
навики: витамин А, Б, В, Г, Д......

Пред употреба, консултирајте 
се со вашиот локален книжар 
или библиотекар.

.   н  еД со наш да е и  читам т у 20 е алк ми а д јм н неца на ути 

Readers are Leaders Project 

.    н Д еа  наш дчи  со ит  таме е ку 20 м а д ал и неца најм ну и  т

РОДИТЕЛСКА ЗАКЛЕТВА
Ќе му чит ам н а м о е т о дет е . 

Ќ е му чит ам и зиме и лет е . 

Од момент о т к о г а ќ е с е р оди . 

Па и н а у чилиште 

к о г а ќ е п о ч н е да оди .

Readers are Leaders Project 

.    н Д еа  наш дчи  со ит  таме е ку 20 м а д ал и неца најм ну и  т

Поврзувајте ги содржините 
за кои читате со вашето 
дете, со искуство од 
секојдневието. На пример, 
ако читате книга за 
животни, заедно посетете 
зоолошка градина или 
животинска фарма.

Readers are Leaders Project 

.    н Д еа  наш дчи  со ит  таме е ку 20 м а д ал и неца најм ну и  т

Најдете најпогодно време од 
денот за читање со вашето дете. 
Одберете тивко и удобно место 
за да читате и раскажувате со  
детето во ваша прегратка. 
Направете интересна шапка која 
ќе ја носите секогаш кога ќе 
читате приказна заедно. Така 
читањето ќе стане дел од 
вашето секојдневие.

СОЗДАДЕТЕ РИТ  АЛ НА ЧИТАЊЕ

Readers are Leaders Project 

.    н Д еа  наш дчи  со ит  таме е ку 20 м а д ал и неца најм ну и  т

Препознајте ги 
интересите на децата и 
заедно со нив одберете 
ја сликовницата 
која ќе ја читате, 
на тема која нив 
ги интересира.

Readers are Leaders Project 

.    н Д еа  наш дчи  со ит  таме е ку 20 м а д ал и неца најм ну и  т

СОЗДАДЕТЕ МАЛА ДЕТСКА 
БИБЛИОТЕКА ВО ДОМОТ

Збогатувајте ја постојано со 
нови наслови кои ќе ги 
купите, позајмите, 
добиете на подарок 
или со сликовници 
кои ќе ги изработите 
со вашето дете.

Readers are Leaders Project 

.    н Д еа  наш дчи  со ит  таме е ку 20 м а д ал и неца најм ну и  т

СОЗДАДЕТЕ КАТЧЕ ЗА ЧИТАЊЕ
Во близина на детската 
библиотека, поставете 
меко столче или 
создадете удобно катче со 
перници и ќебенца каде 
детето ќе се чувствува 
толку пријатно што ќе сака 
да поседи што подолго 
заедно со книгите.

Readers are Leaders Project 

! Читањето книги 
со вашето дете е 
подеднакво здраво 
како јадењето 
овошје и 
зеленчук.
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Во рамки на кампањата, во периодот од 12 до 16 декември беше отворен и фото предизвик. 

Родителите и останатите членови од семејството на најмладите беа повикани да 

споделуваат фотографии додека читаат книги со своите деца, а Проектот на УСАИД „Со 

читање до лидерство“ обезбеди сликовници како награди за сите кои споделија фотографии. 

На наше огромно 

задоволство, голем број училишта и 

јавни библиотеки ја поддржаа и се приклучија 

кон нашата кампања. Беа организирани читачки 

сесии со родители или пак со ученици од 

другите одделенија, акции за размена на 

книги или игри со ликот на Доктор 

Читко во училница.

Мама Марија и Андреј Тато Синан со 
Мејсеме и Лоли 

Мама Јасна со 
Сара и Максим

Градска библиотека 
„Тане Георгиевски“ 

Куманово

Мама Марина чита во 
одделението во 

ОУ „Наум Охридски“ 
с.Трпејца

Листа на прочитани 
книги во одделението за 
време на кампањата во 

ОУ „Илинден“ 
Крива Паланка 

www.stepbystep.org.mk
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Со цел да го одбележиме почетокот на второто 

полугодие од учебната година, на 25 јануари 2017 

година, амбасадорот на САД во Р.Македонија, г-ин Џес 

Бејли, ни се придружи во Детскиот креативен центар 

– Скопје, каде заедно со професорот и актер Бујар 

Саити читаа џиновски сликовници со група ученици 

од второ одделение. Ова беше навистина забавна и 

едукативна сесија читање и дружење!

Продолжувме да го збогатуваме 

фондот на сликовници на турски јазик.  Минатата 

година објавивме 10 електронски сликовници на турски јазик, 

а оваа година подготвивме уште два нови наслови. Посетете ја 

дигиталната библиотека  за да ги симнете www.stepbystep.org.mk

сликовниците и да ги користите со вашите деца. 

На 20 декември 2016, со пејачката Дани Димитровска го посетивме Заводот за 

рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во 

развојот „Кочо Рацин“ во Битола. Сликовниците ги читавме со повеќе од 50 

ученици кои следат настава во заводот. Дани, која и самата знае дел од 

знаковниот јазик, со учениците читаше и разговараше за две интересни приказни 

од нашата збирка сликовници. Учениците и вработените исто така ја посетија и  

Библиотеката на тркала .

АМБАСАДОРОТ БЕЈЛИ ГО ЧИТАШЕ „КРАЛОТ БЕН“ СО ГРУПА УЧЕНИЦИ 

УШТЕ ДВЕ НОВИ СЛИКОВНИЦИ НА ТУРСКИ ЈАЗИК

ПЕЈАЧКАТА ДАНИ ДИМИТРОВСКА 
ЧИТАШЕ СЛИКОВНИЦИ СО ДЕЦАТА 

СО ОШТЕТЕН СЛУХ

www.stepbystep.org.mk
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Во текот на ноември и декември 2016, со „Библиотеката на тркала“ 

посетивме неколку  училишта со турски и албански наставен јазик. Ни се 

придружија актерките Несрин Таир и Зарије Јонузи кои читаа со учениците.

ОУ „Атанас Нивичански“ – Висока Маала, Василево

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 

По зимскиот распуст и почетокот на второто полугодие, нашата „Библиотека на 

тркала“ продолжува да ги посетува училиштата, а предност имаат училиштата 

без библиотека, како и училишта од оддалечените и рурални места.

Доколку сакате да ве посетиме во вашето училиште или во 

вашата локална заедница, контактирајте нa 

тел: 02/3077-900 или е-пошта:  daniel@stepbystep.org.mk

или моб: 072/ 307-328

11/13www.stepbystep.org.mk
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И СВЕСТА ЗА 
ДЕМОКРАТИЈА КАЈ РОМИТЕ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ

Во двата центри за едукација и поддршка – „Дендо вас“ во Ѓорче Петров и „Надеж“ во Шуто Оризари продолжија 

многубројните активности со децата од предучилишна возраст и од основно образование. Тие учествуваа во 

работилници за изработка на животни од есенски лисја, работилница за правила во сообраќајот и активност на која 

децата ги пишуваа своите желби до Дедо Мраз. Кон крајот на годината, Дедо Мраз ги посети и им подели пакетчиња, а 

на 26 декември децата ја проследија новогодишната претстава „Дедо Мраз нѐ сака сите нас“ во „Салон 19, 19“. Освен 

учеството во креативните работилници, децата добиваат редовна поддршка во учење и пишување домашни задачи.

„Моите три деца го посетуваат центарот „Дендо Вас“ и многу сум задоволна од нивната работа , бидејќи знам дека би било 

многу лошо за децата и за нас ако не постои овој центар. Овде на децата им помагаат да учат и да пишуваат домашни задачи. 

Освен децата овде има и работилници на различни теми и за нас родителите. Јас редовно доаѓам на работилниците затоа 

што тоа ме интересира.“ – Селвете Демировска

А к т и в н о с т и з а д е ц а в о е ду к а т и в н и т е ц е н т р и

Со цел да ги научат деновите од неделата и месеците 

од годината, децата од дневните центри изработија 

годишен календар за 2017 година. Истиот можете да 

го симнете и испечатите од следниот ЛИНК.

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“ Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

 Association Centre for Educational Support DENDO VAS

Децата, едукаторите и родителите на работилници за изработка на календарот 

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

Годишен календар изработен од деца – симнете и испечатете

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

 тел: + 389 2 30 77 900 и +389 72 307 327
www.stepbystep.org.mk
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Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста 

за демократија кај Ромите преку образование“ 

нуди поддршка за семејствата на децата од 

предучилишта и училишна возраст. Овие 

активности се одвиваат во рамки на напорите за 

зајакнување на свеста на жените и девојките за 

нивните права и за можностите кои им се нудат за 

сопствен развој. Во изминатиот период беа 

организирани информативни сесии и предавања 

со експерти од соодветните области, на теми како 

што се: право на избор и учество на избори, право 

во областа на социјалната заштита со фокус на 

маргинализирани групи жени, деца и семејства и 

информативни сесии за пристап до институции, 

процедури и потребни документи по сектори.

„Проектот е добар и сакам да продолжи. 

Ќерка ми е вклучена во едукативниот центар 

„Надеж“ каде што одлично напредува со 

помошта на едукаторите во центарот 

бидејќи јас имам потешкотии при читањето 

и пишувањето. Јас сум вклучена сум во 

проектот за дополнително описменување и 

многу сум задоволна. Исто така редовно 

присуствувам и на работилниците од кои 

добивам корисни информации за моето 

здравје и здравјето на моето семејство.“ 

Сабухана Јашар

П о д д р ш к а н а ж е н и и с е м е ј с т в а

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 Делегацијата на Европската Унија  или посетете ја интернет страницата на 
во Р. Македонија Фондацијата „Чекор по чекор“ или на 

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects
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