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ПРОЕКТ НА ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА ВО ЗАЕДНИЦИТЕ

Проектот е финансиран од Европската Унија

Кликнете на секој од насловите подолу за да стигнете 
директно до содржината која сакате најпрво да ја прочитате!

Проект 

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОМАЛИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ“

http://stepbystep.org.mk


РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ КАКО ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ
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Регионални настани

Проектот е финансиран од Европската Унија

ПРОЕКТ НА ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА ВО ЗАЕДНИЦИТЕ

www.stepbystep.org.mk

На 03 Декември беше организиран последниот регионален настан од низата регионални 
настани во партнерските општини вклучени во проектот. На овој регионален настан беа 
споделени позитивните искуства од проектните активности реализирани во општина 
Тетово, но исто така беа пренесени и искуствата стекнати низ процесот на градење на 
капацитетите на локалните невладини организации и нивните инклузивни активности, 
спроведени во соработка со локалните училишта и општинските власти. На 
настанот присуствуваше градоначалничката на општина Тетово - Теута Арифи 
како и претставници на централната и локалната власт, претставници од основните, 
средните училишта и граѓанските организации. На регионалниот настан беше претставен 
Моделот на Инклузивна општина, што може да го најдете на следниот линк.
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Проектот е финансиран од Европската Унија

Како дел од проектот „Инклузивни партнерства во заедниците“ финансиран 
од Европската Унија, а спроведуван од Фондацијата за образовни и културни 
иницијативи „Чекор по чекор“, на 10 декември 2019 г. во МКЦ беше 
организиран настан за презентирање на работата и финалните продукти 
изработени од 18 ученички клубови поддржани во рамки на Проектот. На овој 
настан, кој имаа можност да го следат околу 200 посетители, својата 
креативност и инвентивност ја покажаа повеќе од 180 членови на ученичките 
клубови преку разновидни изработки, Екомобил на соларен погон, модна 
ревија со креации изработени од учениците, па се до видео игра прилагодена 
за деца со попреченост. Фризерските клубови, текстилните, уметничките, 
клубовите за спорт, хортикултура, информатика, екологија, дизајн на облека, 
и многу други, ја покажаа својата креативност и иновативност преку 
многубројните изработки и уникатни дизајни изложени на овој настан. 

Во месец декември во текот на 18 последователни дена, беше реализирана 
онлајн кампања под наслов „Инклузија е...“. Во рамки на кампањата секој ден 
беше промовиран по еден ученички клуб кој преку специфична порака и 
слика го претставуваше своето разбирање за инклузијата.

Организирање национален настан за презентирање на творбите подготвени 
во рамки на вон-наставните активности и секциите и спроведување кампања 

за подигање на свеста за придобивките од инклузивно образование
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Проектот е финансиран од Европската Унија

БР. 22            ДЕКЕМВРИ 2018 - ФЕВРУАРИ 2019

www.stepbystep.org.mk
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Завршниот настан на проектот „Инклузивни партнерства 

во заедниците“ - Speech4Inclusion - Инспиративни 

говори за инклузија се реализираше на 20ти февруари 

2020 година преку инспиративни и мотивациски говори. 

Овој настан во Speech4Inclusion форматот имаше за 

цел избраните говорници да го споделат своето 

лично и/или професионално искуство на релевантни и 

инспиративни теми за предизвиците поврзани со 

инклузија на лицата со попреченост. 

Инспиративни говори за инклузија
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Проектот е финансиран од Европската Унија

www.stepbystep.org.mk

На настанот своите кратки инспиративни приказни за инклузивното образование и 

општество ги споделија еминентни практичари, активисти, родители и ученици и тоа:

Ÿ Марк Гинзберг, Декан на Колеџот за образование и човечки развој при 

Универзитетот Џорџ Мејсон, САД,

Ÿ Љуљета Адеми, активистка за права на лицата со попреченост,

Ÿ Виктор Вукас Јованоски, ученик и член на младинскиот клуб во 

општинското средно техничко училиште „Гостивар” – Гостивар, 

вклучено во Проектот,

Ÿ Магдалена Мојсовска, наставник во основното училиште „Димо Хаџи 

Димов“ – Скопје, вклучено во Проектот и

Ÿ Благица Димитровска, активистка за права на лицата со попреченост 

од НВО „Инклузива“ – Куманово, партнер во Проектот.

Повеќе од 120 присутни гости го посетија настанот меѓу кои 

претставници од образовните институции и министерства, 

локалните заедници, граѓанскиот сектор и донаторската заедница.
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Проект 

www.stepbystep.org.mk

ПРИРАЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА НАСИЛСТВО ВО УЧИЛИШТАТА 
ПРИМЕРИ ЗА АКТИВНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ СПРОВЕДАТ НА ЧАС НА ОДДЕЛЕНСКАТАЗАЕДНИЦА

Прирачникот за превенција на насилство меѓу врсници е резултат на 
проектот „И јас имам глас!“ реализиран во текот на 2019 година од 
страна на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по 
чекор“ во соработка со ученици, наставници и родители од 4 основни 
училишта во РС Македонија. При тоа беа спроведени едукативни 
работилници наменети за превенција на врсничкото насилство.

Прирачникот содржи пакет работилници наменет за ученици од прво 
до деветто одделение. На почетокот на секоја работилница се опишани 
целите, односно што се очекува учениците да научат, осознаат, за што 
да се освестат, а потоа следува текот на самата активност и повеќе 
информации кои на наставниците ќе им бидат од корист во нивното 
спроведување, вклучувајќи по потреба работни листови за учениците. 
Во горниот десен агол е назначена проценета возраста за која 
наведената работилница е применлива, но содржините и активностите 
се применливи и за пониски или повисоки одделенија, во зависност од 
возраста и нивото на компетенции на децата и искуството на 
наставниците во прилагодување на предложените активности. 
Наведени се и идеи за дополнителни активности, извори од каде се 
преземени или цитати како мотивација за дискусија.

Работилниците се насочени кон развој на социјалните вештини и 
вештините за надминување на насилно однесување во училиштето, 
развој на емпатија и управување со сопственото однесување преку 
препознавање на лутината како извор на насилната реакција. 
Работилниците се наменети за градење консензус и заеднички договор 
за тоа како учениците ќе се однесуваат едни кон други во училницата, 
за подобро разбирање на училишните правила и вредности и постапки 
предвидени со училишните правила.
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Ÿ Да знаат/разберат што е насилство и кои облици 

насилство постојат;

Ÿ Да стекнат знаења и да се подготват да реагираат на 

насилството конструктивно (лицата кои го набљудуваат 

насилството, лицата кои трпат и лицата кои се 

сторители на насилство);

Ÿ Да научат да ги задоволат своите потреби и емоции без 

загрозување на правата на другите, користејќи 

адекватни комуникативни вештини, да научат 

самоконтрола и контролирање на бесот;

Ÿ Да усвојат правила кои се засновани на вредности на 

ненасилство;

Ÿ Да стекнуваат увид за важноста на тимската работа во 

одделенската заедница.

www.stepbystep.org.mk

Целите за учениците се:

Времетраењето на работилниците е различно, во зависност од 

возраста на децата, бројот на учениците и нивниот интерес за 

активноста и темата. Секоја активност може да се прошири со нови 

идеи, да се дадат писмени задачи или задачи за дома. Покрај ова, 

во зависност од зрелоста на учениците, од некој тековен настан или 

случка, или искуство на учениците или наставниците во одржување 

работилници, тие можат да се спроведуваат и во повисоко и во 

пониско одделение од предвиденото. Препорака е работилниците 

да се реализираат според наведените упатства, редослед и во 

дадената временска рамка но добредојдена е и секоја иницијатива 

од наставниците или стручните служби во вид на дополнителна 

разработка или дополнение со релевантни материјали.
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Оваа брошура има за цел да одговори прашањата во врска со забраната на физичкото 
казнување на децата на начин кој е разбирлив за децата и младите. 

Кога децата физички се казнуваат, тоа претставува прекршување на нивните човекови 
права, правото на почит кон нив и нивното тело. Но, и покрај ова, физичкото казнување е 
сé уште честа појава и законот во многу земји истото го дозволува.

Конвенцијата на ООН за правата на детето, како и други меѓународни закони велат дека 
земјите треба да го забранат физичкото казнување на децата и сé повеќе земји ги 
менуваат нивните закони и го забрануваат физичкото казнување.

Забрана за сите форми на физичко казнување на децата

Кога размислуваме за забрана на сите форми на физичко казнување на децата, се 
покренуваат многу прашања, како на пример што значи оваа забрана за родителите и 
за животот во семејството. Оваа брошура дава одговори на најчесто поставуваните 
прашања и ги отфрла вообичаените перцепции во врска со тоа зошто е потребна 
забрана и како таа влијае врз семејствата.

www.stepbystep.org.mk

2.  Престани да удираш! Забрана за сите форми на физичко казнување на децата

ОБЈАВЕНИ СЕ ТРИ ПУБЛИКАЦИИ КОИ БИ ИМ ПОМОГНАЛЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

И РОДИТЕЛИТЕ ОКОЛУ СПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКОТО НАСИЛСТВО

Во рамките на проектот „И јас имам глас“ беа преведени три публикации кои 

се изготвени од „Save the Children International“ и кои се преведени на повеќе 

јазици меѓу кои и македонски и албански јазик.

Во оваа брошура се даваат одговори прашањата кои се покренуваат кога се преземаат 
чекори да се забрани физичкото казнување во училиштата. Исто така се дава 
појаснување на клучните поими во оваа област. Целта на брошурата е да им даде 
поддршка на владините претставници, вработените во образованието и сите оние кои 
работат на укинување на физичкото казнување да продолжат со законските реформи и 
да овозможат остварување на правото на децата за заштита од сите форми на 
насилство во сите средини.

1.Забрана за физичко казнување во училиштата
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Во сите училишта беа одржани работилници на кои учесниците, со помош на 
фацилитатори изведоа драмски активности на теми од детскиот живот. Темите беа 
разновидни и предложени од самите ученици, како на пример: Нарушување на правото на 
приватност, Безбедност во сообраќајот и безбеден пристап до училиштето, Право на 
квалитетни наставници, Право на глас и почитување, и Право на рекреација и слободно 
време. Учениците исто така сами ги поделија улогите, ги испланираа и изведоа кусите 
театарски претстави. Преку овие претстави учениците ги претставија своите размисли и 
желби кои инаку не се чувствуваат сигурни да ги изразат. Тие се одвиваат во безбедна 
средина, каде се разгледуваат причините и последиците на детските постапки, без 
опасностите од последиците кои се присутни во реалниот живот.

За време на ликовните секции кои се одржуваат еднаш месечно, учесниците дискутираат за 
определени прашања од секојдневниот живот на учениците, и своите ставови, проблеми и 
успеси ги прикажуваат преку ликовни изработки. Воедно, се разгледуваат можностите 
изработките да се искористат за промоција на детските права и за подигање на свеста за 
проблемите со кои учениците секојдневно се соочуваат а за чие решавање е потребно 
посериозно ангажирање на возрасните во училиштето, домот и локалната заедница.

www.stepbystep.org.mk 9/12

ВО ПЕРИОДОТ НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ БЕА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ЗА 

РАЗВИВАЊЕ ВЕШТИНИ КАЈ УЧЕНИЦИ НА ВОЗРАСТ 12-15 Г. ЗА 

КРЕАТИВНО ИСКАЖУВАЊЕ МИСЛЕЊА И СТАВОВИ

1.  Подигање на свеста за почитување на детските права преку драмски активности

2. АРТивизам

3. Литературно-новинарска секција

На овие секции, кои исто така се одржуваат еднаш месечно, учесниците вежбаат 
креативно изразување на своите мисли, идеи и преставување на проблемите со кои се 
соочуваат. Како новина во овој проект, учениците учеа основни начела и техники за 
истражувачко новинарство, за различни видови медиуми и новинарски постапки, 
начини на поставување прашања, водење дискусија и спроведување интервју, и преку 
играње улоги ги развиваа своите јазични и новинарски вештини. Овие секции им 
овозможија слободно искажување и одбрана на сопствените мислења и ставови, но 
и критичко преиспитување, како основа за дијалог, дебата и консензус. Децата исто 
така вежбаа пишување написи.
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ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОМАЛИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ“

Мрежните настани на заедниците за учење се прилика за наставниците да се запознаат 
и да разменат искуства со своите колеги од други делови од државата. На овие настани, 
10-те проектни училишта имаа прилика да разговараат за своите искуства, за развојните 
активности поврзани со проблеми кои ги идентификувале во наставата и начините како 
да го документираат својот развој во индивидуални портфолија. 

Во текот на месец декември 2019 год. успешно се реализираа 5 мрежни настани. 
Менторите назначени од проектот ги водеа училиштата низ процесот на колегијално 
споделување на знаењето, справување со практичните предизвици и создавање 
успешни практики. Членовите на Заедниците за учење имаа можност да споделат зошто 
станеле наставници и каде ја гледаат важноста на својата професија, кои се проблемите 
со кои се соочуваат, но и од каде ја црпат својата мотивација. 

Овие настани им овозможија на членовите на заедниците за учење од 10-те проектни 
училишта да ги синтетизираат своите знаења и вештини од менторските посети и 
обуките реализирани како дел од проектот и да почнат со осмислување на интервенции 
во наставната практика кои одговараат на учениците на кои им предаваат и на 
специфичните услови во кои работат.

Мрежни настани
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Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – 

Македонија, во рамки на проектот „Образование на помалите етнички 

заедници“ организираше настан со цел да сподели со публиката и 

јавноста инспиративни и едукативни говори на тема „Социјална правда 

за квалитетно образование“. Настанот се одржа во Киното Фросина во 

Младинскиот културен центар, на 19 декември 2019 година.

На овогодинешниот настан на присутните им се обратија следните говорници:
 

-  - Декан на Колеџот за образование на Универзитетот Марк Гинзберг
Џорџ Мејсон, Вирџинија, САД (Видео обраќање), 

-  - Детски психијатар
 

Мери Бошковска

-  - Центар за образовна поддршка ДендоВас Жаклина Дурмиш

-  - О.У. Браќа Рибар - ТабановцеСиниша Саздовски

-  - пијанисткаЕма Ананиевска

-  - О.У. Дитурија- с. Љубин, СарајИзета Бабачиќ

-  - О.У. Страшо Пинџур- КарбинциБекир Хусеинов

ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВЕН НАСТАН SPEECH4TEACH 
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Стручна поддршка на членовите на заедниците за 
учење преку менторски посети
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Професионалните заедници за учење како форма на учење и професионален 
развој, нудат можност за самостојна работа и истражување, дискусии со колегите, и 
подобрување на секојдневна педагошка пракса за секој заинтересиран наставник. 
Овие заедници за учење се слободен простор за наставниците и останатиот 
училиштен кадар да разменуваат идеи и искуства. Заедниците за учење 
претставуваат иновативна форма на професионален развој каде наставниците 
разменуваат информации од различен вид, овозможувајќи пред сѐ подобар тек на 
информации во самото училиште, но и поединечно меѓу наставниците. На овој начин 
се отвора можност побрзо да се согледаат и полесно да се решат многу прашања 
врзани и со секојдневната педагошка работа, но и со училиштето генерално. 

Препознавајќи ги придобивките од овој тип учење, како дел од проектот, во 2019 
година во секое од десетте проектни училишта беа формирани заедници за учење 
кои продолжија да работат и во 2020 година и во дел од нив се  реализираше четврта 
менторска средба. Целта на оваа средба беше да се направи увид во развојните 
портфолија како и да се споделат реализираните  активности од личниот план за 
развојна активност. На овие средби, менторите споделија насоки за  евидентирање 
на активностите во развојните портфолија и се посветија на личните потреби за 
понатамошна стручна поддршка на членовите на ЗУ. 

Досега беа реализирани четири менторски средби во 6 проектни училишта, а по 
повторното отворање на училиштата ќе се реализираат и средби во останатите 4 
проектни училишта.

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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