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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

Здраво на сите!

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

Децата вклучени во програмата подготвени 
зачекорија во прво одделение

ПРОЕКТ „ПОДОБРО РОДИТЕЛСТВО ЗА 
ПОДОБАР УСПЕХ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА'' 

Поздрав од тимот на „Чекор по чекор“

СИТЕ УЧИЛИШТА ВО ДРЖАВАТА СЕ ОБУЧУВААТ ЗА 
ПРОЦЕНА НА ЈАЗИЧНАТА И МАТЕМАТИЧКАТА ПИСМЕНОСТ

www.stepbystep.org.mk

КОНФЕРЕНЦИИ И АКТИВНОСТИ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Пристигна најновото издание на билтенот на 

Фондацијата „Чекор по чекор“! Ова е вистинско место 

д а  д о з н а е т е з а  н о в и т е м а т е р и ј а л и к о и г и 

подготвивме: сликовници за децата, прирачник за 

родителите и наставниците, обуки и работилници, 

можности за учење низ игра и многу други 
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МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА 
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

Уживајте и информирајте се на 

следните страници од билтенот.

ЗАЕДНИЦИ ЗА УЧЕЊЕ – МРЕЖИ ЗА УЧЕЊЕ СО КОЛЕГИТЕ 

„ Ч И Т А М Е ,  У Ч И М Е  И  С Е  З А Б А В У В А М Е “
РАБОТИЛНИЦИ ЗА ЈАЗИЧНА ПИСМЕНОСТ ВО УЧИЛИШТАТА

 

ДИСТРИБУИРАНА ДО СИТЕ УЧИЛИШТА ВО ДРЖАВАТА

ИЗДАДЕНА Е ЗБИРКАТА СЛИКОВНИЦИ

Едноставно кликнување на некој од насловите подолу, ве носи директно кај одбраната содржина која сакате најпрво да ја прочитате!

П О З Н А Ч А Ј Н И  А К Т И В Н О С Т И 
ВО ПЕРИОДОТ ЈУЛИ – ОКТОМВРИ  
 

Проект за професионален и 
кариерен развој на наставниците

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/early-childhood-program
http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
http://www.mcgo.org.mk
https://www.usaid.gov
https://www.usaid.gov
https://www.usaid.gov


Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Јазична и математичка писменост за интелектуален развој 

Сите основни училишта во државата се обучуваат 
за процена на јазичната и математичката писменост 

теEб uл н 2/15www.stepbystep.org.mk

Во периодот од октомври до декември 2015 год., во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ 
околу 550 претставници од 233 основни училишта ќе поминат дводневна обука за процена на јазичната и 
математичката писменост на учениците од почетните одделенија. Целта на обуката е да ги подготви 
претставниците од основните училишта (педагози, психолози или одделенски наставници) да вршат 
индивидуални процени за писменост со учениците, користејќи ги стандардизираните инструменти ЕГРА и ЕГМА. 
Во духот на модерната технологија, алатките ЕГРА и ЕГМА се користат на таблет компјутери кои на училиштата 
им ги донира УСАИД преку Проектот „Со читање до лидерство“. Со ова, процесот на процена е поточен и 
поефикасен, а се намалува и административната работа на оние кои ги вршат процените. 

За време на обуката успеавме да добиеме знаења за употребата на 
инструментите ЕГРА и ЕГМА. Сметам дека обуката беше извонредно 
организирана. Учесниците, исто така, добија шанса да ги докажат 
своите квалитети, посебно ми се допадна што сите беа многу 
конструктивни. Средствата, инструментите и методите кои ги 
користевме за време на обуката беа многу практични.“ 

Во текот на 2013 и 2014 година, истата обука беше спроведена за 
претставници од останатите 103 основни училишта во државата и кај 
нив инструментите веќе беа пилотирани и беше направено 
истражување на почетната состојба со писменоста на учениците од 
второ и трето одделение.

Нијази Беџети,  одделенски наставник 
во О.У. „Наим Фрашери“- Тетово
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Николина Јашкова, педагог во 
О.У. „Герас Цунев“- с. Просениково, Струмица

„Од големо значење е истражувањето да се спроведе успешно за да 
увидиме до каде се нашите ученици со постигањата по јазична и 
математичка писменост, па преку резултатите да видиме какви 
промени треба да се направат за да се подобрат постигањата на 
учениците.“ 

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
https://www.usaid.gov
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Последното национално истражување за процена на писменоста по македонски и албански 
јазик и математика во Македонија е извршено во 2001 година. Во последните неколку години, 
правени се истражувања на почетната јазична и математичка писменост, но тоа се најчесто 
истражувања како дел на некој проект, како на пример истражувањата кои УНИЦЕФ ги правеше 
пред и по завршувањето на првиот циклус од програмата за јазична писменост во почетните 
одделенија (2010 и 2013 година) на примерок од триесетина основни училишта. Воведени се 
многу новини и реформи во нашето образование, вклучувајќи го деветгодишното образование 
во 2007 година и новите наставни програми по математика од минатата учебна година, но 
потребни се посеопфатни истражувања на голем примерок испитаници за тоа колку се успешни 
овие реформи и дали имаат влијание врз постигањата на учениците. 

Во мај 2016 година, во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ќе се спроведе 
истражување на јазичната и математичката писменост на примерок од 5000 второ и 
третоодделенци од сите основни училишта во Република Македонија на македонски и албански 
наставен јазик. Врз основа на добиените резултати потоа ќе може да се изработат и стандарди 
за читање на македонски и албански јазик и математика за второ и трето одделение со што на 
наставниците ќе им се овозможи редовно да ги следат постигањата на нивните ученици.
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Викторија Димитровска, координатор за процена на јазична и 
математичка писменост при Проектот на УСАИД „Со 
чи тање до лидерство“ ја истакнува важноста од 
постоењето на стандардизирани алатки за мерење на 
писменоста: „Како дел од нивната педагошка работа, 
педагозите во училиштата отсекогаш правеле некаков вид 
процена на писменоста на децата, особено на вештините 
за читање. Меѓутоа, досега тие се спроведувале со 
инструменти изработени уште во времето кога 
Македонија била дел од Југославија или со инструменти 
кои тие самите си ги изработуваат. Со инструментот 
ЕГРА педагози те конечно добија  инструмен т 
локализиран на македонски и албански јазик со кој на 
систематски начин може да ги проценуваат јазичните 
вештини кај учениците и тие резултати да бидат 
валидни, релијабилни и споредливи.“

Викторија Димитровска, координатор за процена 

на јазична и математичка писменост при Проектот 

на УСАИД „Со читање до лидерство“

http://stepbystep.org.mk
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Заедниците за учење се замислени како места каде наставниците непречено и конструктивно ќе 

споделуваат искуства, практики, но и дилеми и предизвици околу својата наставна работа. 

Училиштата од прва и втора фаза веќе активно се состануваат, разговараат за своите акциони 

планови за развојните активности кои ги идентификуваа како важни за нивната работа, а од ноември 

2015 година, заедници за учење се формираат и во училиштата од третата фаза. За своето искуство 

како член на заедница за учење и како ментор кој дава поддршка во заедниците за учење во други 

училишта од проектот, разговаравме со Добри Јовевски од О.У. „Илинден“ – Крива Паланка.

„Да се биде ментор на заедница за учење 

за мене значи предизвик и можност заедно со наставниците 

да креираме планови како да се надминат одредени предизвици со 

кои се соочуваат. Создавањето мрежи од заедници за учење и нивно вмрежување 

со други училишта  се поттик за споделување примери од секојдневната работа на 

наставниците, реализирање заеднички проeкти и подобрување на квалитетот на 

јазичната и математичката писменост кај учениците.“ – Добри Јовевски, 

наставник по одделенска настава во О.У. „Илинден“ – Крива Паланка и 

ментор во заедницата за учење во О.У. „Христијан Тодоровски Карпош“ 

– с. Драгоманце, Старо Нагоричане.
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„Обуката „Читаме, учиме и се забавуваме“ е 

различна од другите обуки бидејќи нуди 

конкретни техники и стратегии за подучувањето, 

а се поврзани со процесот на изучувањето на 

почетното читање и пишување. Од лично 

искуство со моето секојдневно работење со 

студентите од групата за одделенска настава на 

Педагошкиот факултет, можам да потврдам дека 

оваа обука е значајна, бидејќи опфаќа начини на 

изучување кои придонесуваат во олеснувањето 

на процесот на почетното читање и пишување.“

Љуљзим Алиу, 

професор на Педагошкиот факултет 

„Св. Климент Охридски“ – Скопје 

Врз основа на претходната процена за потребите на училиштата за 

професионалнo усовршување и резултатите добиени од истражувањето за 

почетната состојба со јазичната писменост кај учениците од второ и трето 

одделение, во септември и октомври беа одржани работилници за јазична 

писменост во 40 училишта. Работилниците се наменети за членовите на 

заедниците за учење и целта на истите е да ги подготви наставниците: 

 да се запознаат со креативни активности и техники за поддржување на 

 јазичното описменување на децата; 

 да создаваат иновативни материјали за описменување; 

 да користат техники за учење преку игра; и 

 да ги вклучуваат семејствата во процесот на описменување на децата.

http://stepbystep.org.mk
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Весна Станојевиќ, одделенски наставник од О.У. „Истикбал“ – Тетово и обучувач 

во рамки на проектот сподели: „Јас како долгогодишен одделенски наставник 

постојано учам и професионално  се надградувам. Оваа обука ја разбранува 

мојата љубопитност затоа што ми понуди нови техники за јазичната писменост 

кои лесно и веднаш можам да ги применам во секојдневната работа. Самата 

динамика на активностите, начинот на реализирање, добро подготвените 

материјали за работа, осмислените стратегии - сето ова придонесе оваа обука да 

се разликува од другите. Веднаш по обуките добив повратни информации  од 

наставниците за нивна примена на часовите по јазик. Ако на учениците еднаш им 

ги откриете овие техники, верувајте ќе ги бараат одново и одново. Самиот наслов 

на обуката ги потврдува моите зборови - ЧИТАМЕ, УЧИМЕ  И  СЕ  ЗАБАВУВАМЕ!

Овие работилници овозможуваат учесниците да се вклучат во активностите на 
интерактивен начин и да создаваат нови идеи од лични искуства. Понатаму, искуствата 
и знаењата стекнати на оваа работилница, учесниците ќе ги споделат со останатите 
колеги во училиштето.

„Пренесувањето на знаењето и искуствата од обуките во својата средина, во своето училиште за 

мене е од големо значење. Добро е во училиштата да се реализираат дисеминации и  да се 

формираат  тимови за поддршка. Секако тоа треба да бидат наставници лидери во својата 

средина, наставници кои имаат знаења и вештини, кои умеат да пренесат знаење, и кои 

несебично ќе соработуваат не само за време на дисеминациите, туку постојано ќе им даваат 

поддршка на останатите свои колеги.“ – додаде Весна Станојевиќ.

Весна Станојевиќ, 

одделенски наставник од 

О.У. „Истикбал“ – Тетово, ментор и 

обучувач
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Истражувајќи ја состојбата со почетната писменост на учениците во основните училишта во 

Македонија, Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ја испитуваше и достапноста на 

материјали за учење, средината за учење, како и други социо-економски фактори кои 

влијаат врз писменоста на децата. Истражувањето покажа дека на наставниците и учениците 

не им недостасуваат учебници, но учениците немаат доволно дополнителни материјали за 

читање, како во училиштата, така и во домот. Токму затоа, Фондацијата за образовни и 

културни иницијативи „Чекор по чекор“ објави 20 наслови сликовници на македонски и 

албански јазик кои ги дистрибуираше во сите училници од прво до трето одделение, како и 

во училишните библиотеки во сите училишта во нашата земја. 

Збирката од 20 наслови сликовници, заедно со 

прирачник со активности за родителите и наставниците 

и постер со темите опфатени во сликовниците е 

насловена „Нашата прва библиотека“. Зошто токму овој 

наслов? Се надеваме дека оваа колекција ќе биде поттик 

за СЕКОЈА училница по одделенска настава понатаму да 

работи на создавање и постојано збогатување на катче 

полно книги кое ќе биде на дофат на учениците секој ден.

„НАШАТА ПРВА БИБЛИОТЕКА“ ВЕЌЕ ПРИСТИГНА ВО СИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

О.У. „Наим Фрашери“ - СтуденичаниО.О.У. „Јонче Смугрески“ од Обршани

 
ДИСТРИБУИРАНА ДО СИТЕ УЧИЛИШТА ВО ДРЖАВАТА

ИЗДАДЕНА Е ЗБИРКАТА СЛИКОВНИЦИ

http://stepbystep.org.mk
https://www.usaid.gov
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другарство 

с емејство 

ч увства

н аука 

м аргинализирани групи 

различни земји и култури

Како да извлечеме максимум од читањето 

сликовници со децата? Какви прашања да им 

поставуваме во врска со прочитаното за тие да ја развиваат 

критичката мисла? Како да ги користиме овие сликовници за да 

учиме и наука, уметност, но и да разговараме за чувствата на 

децата? За да понудиме идеи за активности со децата кои ќе го 

надополнат читањето на сликовниците, подготвивме прирачник со 

активности за наставници и родители.

  

Сите 20 сликовници, постерот и прирачникот за наставници и 

родители се достапни во дигиталната библиотека на интернет 

страницата на Фондацијата: http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka

ТЕМИ ЗАСТАПЕНИ 

ВО СЛИКОВНИЦИТЕ: 

Т МЧ И А ЕД АА Ј Е Д   Сликовниците опфаќаат теми кои поттикнуваат позитивен 

социо-емоционален развој кај децата, го развиваат 

критичкото мислење, креативноста и отвораат 
различни теми за разговор.

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
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НА 17 СЕПТЕМВРИ, ОФИЦИЈАЛНО БЕШЕ ПРОМОВИРАНА ЗБИРКАТА 

„НАШАТА ПРВА БИБЛИОТЕКА“ 
ПРЕД ПОВЕЌЕ ОД 200 УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И ОСТАНАТИ СОРАБОТНИЦИ

Г-ѓа Кејпи Полк Бејли, сопруга на 

американскиот амбасадор Џес Бејли, во 

своето обраќање за време на настанот 

нагласи: „Сликовниците не се само полни 

со интересни и убави илустрации, туку 

тие ги канат младите читатели да се 

запознаат со нови искуства, идеи, места и 

луѓе. Книгите за деца ги подобруваат 

јазичните и комуникациските вештини“.
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Од почетокот на септември, „Библиотеката на тркала“ повторно го продолжи своето патување низ 
државата. Посетивме повеќе училишта во околината на Скопје, Тетово и Охрид, каде наидовме на 
училиштето со прекрасен поглед на Охридското езеро-подрачната зграда на ОУ „Св. Наум Охридски“ – 
Пештани, во селото Трпејца. 

Во ова подрачно училиште оваа година учат вкупно пет ученици во една комбинирана паралелка од прво до 
петто одделение: Стефан, Мелани, Михаил, Сара и Надица. Нивната учителка, Лила Каранфиловска, секој 
ден патува од Битола до своето работно место во училиштето во Трпејца по час и половина во еден правец. 
Лила со нас ги сподели предизвиците во работа со комбинирана група ученици од прво до петто одделение 
и тоа во подрачно училиште во селска средина. Кои се предизвиците, а кои пак предностите за работа во 
ваква средина? „Во Трпејца работам како одделенски наставник веќе 9  години. Оваа година имам група од 
пет ученици. Имало години кога сум работела и само со двајца ученици. Не секогаш можам да користам 
многу манипулативни средства во наставата со некој од учениците, бидејќи тоа го одвлекува вниманието на 
останатите, па морам да ги прилагодувам активностите и техниките кои ги користам. Но, ова се прекрасни 
деца кои секогаш си помагаат меѓусебно во учењето. Ни недостигаат и ресурси и нагледни средства, но 
имаме одлична соработка со родителите, па тие даваат придонес секогаш кога се во можност. Тоа е она кое 
ме одржува во живот и ме охрабрува во моето секојдневно патешествие.“
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ОУ „Св. Наум Охридски“ – Пештани, во селото Трпејца
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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. 
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За време на нашата посета, постојано бевме придружувани 
од две мајки кои им помагаа на учениците при 
активностите. Спаса Ристеска, мајка на Сара која е 
второ одделение, сподели со нас: „И татко ми учел во 
ова исто училиште. Изградено е во педесеттите 
години и оттогаш многу малку е инвестирано во 
неговата инфраструктура. Преку учебната година 
ретко доаѓаат посетители од надвор во училиштето, 
нема многу случувања. Сепак, ние сакаме и се 
трудиме нашите деца да бидат вклучени во сè, да не 
заостануваат во знаењето, можностите и искуствата. 
Затоа многу се израдувавме на вашата посета“.

Сара, пак, ни кажа дека сака да имаат ваква шарена библиотека во училницата... 

Наставничката Лила е главниот „виновник“ што „Библиотеката на тркала“ дојде во посета на ОУ 
„Св.Наум Охридски“. Таа несебично се заложи за нејзините ученици да бидат дел од оваа активност, а 
потоа сите заедно нестрпливо ги одбројуваа деновиве додека шарената библиотека пристигне во 
нивниот училишен двор. Лила, исто така, ја разбира огромната важност од постојан професионален 
развој на просветните работници и, како што самата нѝ откри, секогаш се стреми да учествува на разни 
обуки, семинари и работилници, па дури и под услов сама да го покрие трошокот за учество на истите, 
како што е тоа пракса во поразвиените земји. 

Освен училиштето во Трпејца, со „Библиотеката на тркала“ ги посетивме и останатите три згради на ОУ 
„Св. Наум Охридски“ – централното училиште во Пештани и подрачните училишта во Коњско и Елшани.  
И во периодот кој следи, „Библиотеката на тркала“ ќе продолжи со посети низ целата 
држава, а наш приоритет е да ги опфатиме оддалечените, рурални места и 
училишта кои немаат библиотеки во рамки на нивната локална 
заедница.
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МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА 
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

USAID Teacher Professional and Career Development Project

ВО ПЕРИОДОТ ЈУЛИ – ОКТОМВРИ КАКО ПОЗНАЧАЈНИ 
АКТИВНОСТИ МОЖАТ ДА СЕ ИЗДВОЈАТ СЛЕДНИТЕ:

Фокус група со наставници од одделенска и предметна настава во врска со начинот и 
потребното време за реализирање на работните задачи на наставникот на која присуствуваа 
претставници од основни училишта и гимназии и претставници од СОНК и за време на кои се 
дискутираа можни решенија со моменталната преоптовареност на наставниците. 

Тркалезна маса за дискусија на предлог компетенциите и стандардите за стручен соработник – 
библиотекар. Библиотекари од рурални и урбани, основни и средни училишта учествуваа на 
тркалезната маса и дадоа свој придонес кон финализирање на документот. Компетенциите и 
стандардите ќе се користат за професионален развој и кариерно напредување за стручните 
соработници – библиотекари. 

Средба со стручните соработници кои ги пилотираат инстрментите и процедурите за 
напредување во звање стручен соработник - ментор и стручен соработник - советник. Процесот 
на пилотирање започна во октомври и ќе трае до декември. Сознанијата што ќе се добијат ќе 
помогнат во финализирање на процедурите и инструментите. 

Адаптирано Упатството за пилотирање на процедурите и инструментите за напредување во 
звање наставник – ментор, согласно сознанијата добиени од фокус групите одржани по 
завршување на процесот на пилотирање и согласно пополнетите прашалници  

Пилотирање на инструментите за оценување на наставничките портфолија за напредување во 
звање. Комисијата се состана повеќе пати за да ги разгледа критериумите за оценување на 
портфолијата и да ги преработи инструментите за оценување.

За повеќе информации за Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците, 
можете да се обратите до Раководителот на проектот, Вера Кондиќ - Митковска, Македонски центар 

за граѓанско образование, преку е-пошта на: VKondik@mcgo.org.mk

теEб uл н 12/15

* Главниот носител на Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците е 
Македонскиот центар за граѓанско образование. Фондацијата за образовни и културни 
иницијативи „Чекор по чекор“ е вклучена како партнерска организација во спроведување на 
активностите во рамки на Компонентата за стандарди за наставнички компетенции.

Работна средба со училишни библиотекари
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Фокус група за начинот и потребното
 време за реализирање на работните задачи

Проект за професионален и 
кариерен развој на наставниците

http://www.mcgo.org.mk
mailto:VKondik@mcgo.org.mk
http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
https://www.usaid.gov
https://www.usaid.gov


За повеќе информации за 
Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ 

обратете со до Елена Мишиќ, координатор на проектот, 
преку е-пошта на: elena@stepbystep.org.mk

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects
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Децата вклучени во програмата 
подготвени зачекорија 

во прво одделение

Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските 

деца“, по две години спроведување, заврши со реализирање на 

секојдневните активности. Активностите во последните месеци 

беа посветени на подготовка на децата и семејствата за 

запишување во прво одделение. Со помош на проектот, преку 

стекнување на соодветни предзнаења во областите математика и 

природни науки и совладување на македонскиот јазик, како и 

стекнување на хигиенски навики и вештини за социјализација и 

комуникација, Вкупно 71 дете го започна својот пат кон 

оформување на основното образование. Веруваме дека 

подршката што овие деца ја добија во нивните најрани години, е 

цврста основа ти да го продолжат своето образование и 

понатаму, во средните училишта, а и на високо образовните 

институции. Родителите Роми стекнаа 

сознанија за својата улога, одговорност и 

поддршката што треба да им ја дадат  на 

своите деца во образовниот процес, за 

комуникација и соработка со наставниците 

и училиштето, додека обучените едукатори 

од проектот ги подобрија своите знаења и 

вештини на полето на раниот детски развој 

за работа со деца од ранливи категории  што 

веруваме ќе им користи во нивната 

понатамошна работа.

Првичните повратни информации од наставниците укажуваат на разлики во подготвеноста на 

децата од проектот во однос на оние деца кои не учествувале во предучилишни програми. 

Иницијалниот успех, мотивацијата и самодовербата на децата во овие први два месеца, како и 

солидните знаења и вештини кои со себе ги донесоа, се надеваме, се гарант дека оваа група деца со 

успех ќе го изоди својот пат низ образовните програми и ќе придонесе за унапредување на 

благосостојбата на ромската заедница во Македонија.

www.stepbystep.org.mk
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КОНФЕРЕНЦИИ И АКТИВНОСТИ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Во периодот од 18 до 21 август, тимот на „Чекор по чекор“ - Македонија учествуваше на регионална 
конференција за едукатори во Босна. Темата на овогодинешната конференција беше „Јазикот во 
функција на развојот на критичкото мислење“. Тимот на „Чекор по чекор“ се претстави со неколку 
презентации и работилници и тоа: претставување на активностите на Проектот на УСАИД „Со читање 
до лидерство“, работилница за изработка на инструменти за процена на јазична писменост и 
работилница за поттикнување на академски и животни вештини кај децата преку драмска игра.

Со цел да обезбедиме финансиска и 
организациска одржливост и да ја 

зголемиме  ефикасноста при остварувањето 
на својата визија и мисија и услугите кои ги 
нудиме за нашите корисници, Фондацијата 

„Чекор по чекор“ оваа година започна 
подолготраен процес на организациско 

јакнење. Тимот на „Чекор по чекор“ работи 
со поддршка на локални и меѓународни 
консултанти во изготвување стратегија и 

дополнителни документи кои ќе доведат до 
поефикасно и поквалитетно осмислување и 

спроведување на нашите идни активности. 
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Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија бул. Партизански одреди 
бр.72а, 1000 Скопје, Македонија тел: + 389 2 30 77 900  www.stepbystep.org.mk
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Во периодот од 8 до 11 септември, претставници на 
Фондацијата „Чекор по чекор“ учествуваа на 

конференцијата „Образование и транзиција – 
придонеси од истражувањата во образованието“ 
организирана од Европската асоцијација за 
истражувања во образованието во Будимпешта. 
На конференцијата беа презентирани преку 
2700 најнови истражувања во образованието 
од страна на професори и докторанти од 
врвни универзитети, претставници од 
министерства за образование и експерти за 
образовни политики и претставници од 
невладиниот сектор чија цел е подобрување на 
образованието. На конференцијата, 
претставниците од „Чекор по чекор“ ги 
презентираа активностите во рамки на Проектот 

на УСАИД „Со читање до лидерство“ кои се однесуваат на 
работата на заедниците за учење.  

Од 8-11 октомври, бевме домаќини на настан 

за вмрежување и размена на искуства со наши 

колеги и соработници од организации – членки 

на Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор“ 

од 6 земји од регионот: Словенија, Хрватска, 

Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Косово.  

Оваа тридневна активност беше одлична можност 

да ги споделиме искуствата и предизвиците од 

работата во областа на раниот детски развој, 

како и да продискутираме за можности за идна 

регионална соработка во одредени полиња.
Гостите од регионот учествуваа и на 
настан со „Библиотеката на тркала“ во 
ОУ „Св.Наум Охридски“ – Пештани 
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