
ФОНДАЦИЈА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР “ НА 
П Р В А Т А  Е Д У К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ј А
НА „ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

РАБОТИЛНИЦИ И СРЕДБИ СО НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ 
 

ВО УЧИЛИШТАТА ОД ПРВА И ВТОРА ФАЗА
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Во продолжение, прочитајте за нашите тековни активности 
и споделете ги со вашите соработници и пријатели.

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

Поздрав од тимот!

Изминатата 2014 год. беше доста значајна за нашата Фондација. 

Одбележавме 20 години од постоењето на воспитно-

образовната програма „Чекор по чекор“ во Македонија и со успех 

беа спроведени планираните активности во рамки на неколку 

проекти во кои е вклучена Фондацијата. Ви благодариме на сите 

кои сте дел од нашата работа и се надеваме дека новата 2015 

година ќе ни донесе уште повеќе заеднички успеси!
 

Новата година ја започнуваме со календар изготвен од страна на 

нашата Фондација. Календарот нуди идеи за активности и 

инспиративни пораки кои наставниците и родителите можат да 

ги користат во секојдневното учење со децата. Календарот е 

достапен во електронска форма, на македонски и албански јазик 

во нашата Дигитална библиотека, во делот Дополнителни 

материјали:  http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka

Драги пријатели на Фондацијата „Чекор по чекор“,

Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија

www.stepbystep.org.mk

Нашиот тим ве поздравува со најновото издание на нашиот 
електронски билтен, воедно прво во новата 2015 година.

Проект за професионален и 
кариерен развој на наставниците

МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА 
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

ОД РЖ А Н И О Б У К И З А С О Ц И Ј А Л Н А П РА В Д А 

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

САБОТНИ АКТИВНОСТИ

МКЦ - СКОПЈЕ

Креативни работилници за деца и 
родители од ромските центри  

ПОДГОТОВКИ ЗА ПИЛОТИРАЊЕ НА 
РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

ПРОЕКТ „ПОДОБРО РОДИТЕЛСТВО ЗА 
ПОДОБАР УСПЕХ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА'' 
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РЕЗУЛТАТИ ОД СТУДИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА НА ЈАЗИЧНИТЕ И МАТЕМАТИЧКИТЕ ВЕШТИНИ 

http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka


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

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

На 9 декември 2014 година, во хотелот Холидеј Ин – Скопје, министерот за образование и 
наука, Абдилаќим Адеми, директорот на Мисијата на УСАИД, Џејмс Стајн и извршната 
директорка на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, Сузана 
Киранџиска, потпишаа меморандум за соработка за спроведување на активностите на 
Проектот на УСАИД  „Со читање до лидерство“

МЕМОРАНДУМОТ ЗА СОРАБОТКА ЌЕ ОБЕЗБЕДИ ВКЛУЧЕНОСТ 
НА РЕЛЕВАНТНИТЕ ЧИНИТЕЛИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ВО 

ЗАЕДНИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ АКТИВНОСТИ 
НАСОЧЕНИ КОН ПРОЦЕНА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ 

ЈАЗИЧНИ И МАТЕМАТИЧКИ ВЕШТИНИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД 
ПОЧЕТНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА, А 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ИЗРАЗИ 
ЗАИНТЕРЕСИРАНОСТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ПРОЦЕНА НА 

РАНА ЈАЗИЧНА И МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ СЕ ПРОШИРАТ 
ВО СИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ВО МАКЕДОНИЈА. 
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Претставници од образовните институции во Република Македонија и училиштата учесници во активностите 
на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ присуствуваа на четирите презентации одржани на крајот 
од декември и почетокот на јануари. Целта на овие регионални презентации беше да се претстават 
резултатите од студијата за процена на јазичната и математичката писменост кај учениците од почетните 
одделенија и да се продискутираат главните наоди од студијата. Процените со ЕГРА и ЕГМА инструментите 
со помош на таблет компјутери, донирани од страна на Проектот за училиштата, беа спроведени во мај 2014 
година, на примерок од 2.021 ученик од 42 училишта, кои учествуваат во проектот. Дополнително, преку 
прашалници доставени до директорите, наставниците и родителите, како и посети на училиштата беа 
добиени сознанија за достапните материјали, наставните практики, потребите за дополнителни обуки и 
вклученоста на родителите во работата на училиштата.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД СТУДИЈАТА ЗА 
ПРОЦЕНА НА ЈАЗИЧНИТЕ И МАТЕМАТИЧКИТЕ ВЕШТИНИ 

Дел од препораките, кои се однесуваат на унапредување 
на јазичните и математичките вештини, се следниве:

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

Податоците добиени со студијата ќе ни помогнат во наредниот период да се изработат стандарди односно 
оптимално ниво на читање и решавање задачи по 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. 

Целосниот извештај од базичната студија е достапен .тука

 Да се посвети повеќе време во текот на 
наставата и во семејството, на читање во себе и 
читање на глас;

· Да се поттикнуваат учениците преку отворени 
прашања да го изразуваат сопственото 
мислење, да даваат свое толкување на фактите 
или свој суд;

· Да се посвети поголемо внимание на 
учениците Роми, кои дури и во погорните 
одделенија имаат проблеми во читањето и 
решавањето текстуални задачи;

· Наставниците да се фокусираат на примена на 
математичкото знаење во практика, наместо на 
меморирање на правила, формули и процедури;

· Да се охрабри и зголеми користењето на 
манипулативни средства во наставата;

· Да се зголеми бројот на материјали за читање 
(покрај учебниците) особено во руралните 
училишта и во оние со албански наставен јазик;

· Да се популаризира користењето на 
училишните библиотеки.
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http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B1%D0%B0.pdf
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Тимот на Проектот на УСАИД „Со читање до 
лидерство“ продолжува да организира саботни 
активности за заедничко читање и учење 
математика во Детскиот креативен центар – Скопје.

Во текот на месец февруари, ги очекуваме сите 
заинтересирани родители, наставници и ученици 
да ни се придружат на заедничко учење низ забава 
во следните термини: 
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ЈАЗИЧНИ И МАТЕМАТИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА    

 АКТИВНОСТИ ВО 

ДЕТСКИОТ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР 

И ВО САБОТА!  

За сите заинтересирани за индивидуална или групна посета 

на Детскиот креативен центар, обратете се во 

Младинскиот културен центар или до 

Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“. 

7 февруари (сабота) од 12:00 до 13:00 часот

21 февруари (сабота) од 12:00 до 13:00 часот

вторник – петок: 9:00 – 12:00 и 16:00 – 20:00 
сабота: 11:00 – 20:00 
контакт тел: 02/3115-225 и 3115-508, лок.114   
http://mkc.mk/
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работно време: 

Детски креативен центар - Младински културен центар, 
Скопје (кат 1), кеј Димитар Влахов бр. 15, 1000 Скопје 

Влезот за сите во овој период е бесплатен! 

 АКТИВНОСТИ ВО 

ДЕТСКИОТ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР 

И ВО САБОТА!  

http://mkc.mk/
http://mkc.mk/
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Во текот на ноември и декември 2014 год., во училиштата од првата и втората фаза беа одржани 
креативни работилници за изработка на сликовници на кои учествуваа одделенски наставници, 
членови од стручната служба и родители. Работилниците ги водеа образовни координатори од 
Фондацијата „Чекор по чекор“ и имаа за цел да им претстават на учесниците нови и креативни 
техники кои  треба да го зголемат интересот на најмладите за читање книги. Краен продукт од секоја 
работилница беа сликовници изработени заеднички од страна на наставниците и родителите.

ИЗРАБОТКА НА СЛИКОВНИЦИ ОД СТРАНА НА НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ 

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

ИВТА НЕР И ИК  ЦРА ИБ НО ЛТИ

„Книгата е непресушен извор на знаења. Сведоци сме на фактот дела најмладите сѐ повеќе се оддалечуваат 
од неа, па наша задача како наставници и родители е постојано да се обидуваме да им ја доближиме. 
Развивајќи ја љубовта кон книгата кај децата ќе градиме подобри личности кои секако се нашиот одраз во 
огледало. Се оваа работилница научивме некои нови техники кои многу ќе ни користат при мотивирањето 
на децата да станат вистински читатели. Во следниов период веднаш ќе ги вклучиме во наставата, а притоа 
многу ќе ни користат и работните материјали кои ги добивме претходно како донација од овој Проект во 
нашето училиште“. - изјави наставничката Габриела Стевананџија од ОУ „Блаже Конески“ - Прилеп.
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Со цел наставниците подобро да се запознаат со материјалите кои ги изготвува 
проектот,  во текот на месец ноември и декември беа организирани кратки средби 
со училиштата вклучени во првата и втората фаза. На овие средби на наставниците 
им беа презентирани начините на кои можат да ги користат дигиталните аудио 
книги, дигиталните активности, но и да се добијат повратни информации за 
потребите на наставниците во однос на дигитални ресурси за учење. За време на 
работилниците беа изработени 124 подготовки за час кои во моментов се 
разгледуваат од страна на Проектот и во најскоро време најдобрите ќе бидат 
издадени во збирка која ќе биде дистрибуирана до сите училишта.

„Работилниците навистина се корисни бидејќи децата треба да читаат, а 
дигиталните сликовници ќе им бидат доста поинтересни на децата од печатените и 
би сакале во иднина да имаме уште повеќе вакви материјали кои ќе може да ги 
користиме и со децата со посебни потреби“ – споделија со нас дел од наставниците 
кои присуствуваа на овие средби. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ



Читањето и математиката се забавни со актерите Јулијана Стефанова и Петар Горко 

во ОУ „Рампо Левката“ – Прилеп и ОУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци 

Во текот на ноември и декември, преку Караванот на букви и броеви и 
активноста „Читањето и математиката се забавни“ продолживме да се 
дружиме и со останатите училишта од третата фаза на проектот. Заедно со 
некои од нашите омилени пејачи и актери читавме сликовници и решававме 
математика со најмладите ученици, нивните родители и наставници.

КАРАВАНОТ НА БУКВИ И БРОЕВИ ВО ПОСЕТА НА 
УЧИЛИШТАТА ОД ТРЕТАТА ФАЗА НА ПРОЕКТОТ

Читањето и математиката се забавни со актерите Амернис Нокшиќи и Ѓорѓи Нешкоски 

во ОУ „Пере Тошев“ – Росоман и ОУ „Пере Тошев“ – Долнени 
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Читањето и математиката се забавни со актерите Кети Дончева Илиќ и Горан Илиќ 

во ОУ „Христијан Карпош“ - Куманово

Читањето и математиката се забавни со пејачката Кристина Арнаудова и актерот Ѓорѓи Нешкоски 

во ОУ „Тошо Арсов“ – Штип, ОУ „Никола Карев“ – Пробиштип и ОУ „Војдан Чернодрински“ – Карпош, Скопје 

Читањето и математиката се забавни со актерката Зарије Јонузи и професорот Бујар Саити   

во ОУ „Пашко Васа“ – Групчин и ОУ „Дервиш Цара“ – Долно Палчиште, Боговиње 

Читањето и математиката се забавни со актерот Ѓорѓи Нешкоски 

во ОУ „Аврам Писевски“ – Карпош и ОУ „Кузман Шапкарев“ - Кисела Вода

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk
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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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До крајот на декември, нашата Библиотека на тркала ги посети сите овие училишта од третата фаза, но и 

дополнителни три училишта кои се вклучени во Проектот: ОУ „Фаик Коница“ – Слупчане, ОУ „Прпарими“ 

– Чегране и ОУ „Лирија“ – Горно Јаболчиште, Чашка каде најмладите ученици и нивните наставници се 

вклучија во активности за читање и математика. Во пооддалечените и рурални места и места каде нема 

училишна или општинска библиотека, Библиотеката на тркала е особено добредојдена со богатиот 

избор на литература за децата кои инаку имаат ограничен пристап до ресурси за читање.  
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Библиотеката на тркала во дворот на 
ОУ „Лирија“ – Горно Јаболчиште, Чашка 

Библиотеката на тркала во дворот на 
ОУ „Прпарими“ – Чегране

Библиотеката на тркала во дворот на 
ОУ „Фаик Коница“ – Слупчане

 http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka

Симнете ги и читајте 

заедно со вашите деца!

Уживајте во читањето! Во нашата Дигитална библиотека ќе најдете 
15 дигитални аудио сликовници и 4 дигитални 
активности. Сите тие бесплатно се достапни на: 

mailto:ana@stepbystep.org.mk
mailto:ana@stepbystep.org.mk
mailto:ana@stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka


МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА 
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

USAID Teacher Professional and Career Development Project

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

ПОДГОТОВКИ ЗА ПИЛОТИРАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
АКТИВНОСТИ ВО ТЕКОТ НА НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2014 ГОД.

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

Проект за професионален и 
кариерен развој на наставниците
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Во ноември 2014 год. се финализира Упатството за следење на работата на 

наставниците и планирање на професионалниот развој на наставниците и стручните 

соработници во основните и средните училишта. Со цел да се провери ефективноста 

на предложенот процес и инструменти, Упатството ќе се пилотира во неколку 

училишта. Во ноември беа одржани состаноци со училиштата во кои ќе бидат 

пилотирани решенијата за професионален развој на наставниците, а во декември се 

одржаа и состаноци со одговорните советници за пилотирање на Упатството.
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За повеќе информации за Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ 
обратете се до Елена Мишиќ, координатор на проектот, преку е-пошта на:  elena@stepbystep.org.mk

или Мајда Јошевска, координатор за образование, 
majda@stepbystep.org.mkпреку е-пошта на: 

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

По периодот на празниците, продолжуваме со полна пареа, започнувајќи со две обуки. Првата обука има за цел да ги запознае 
тимовите од ромските центри со наставните цели и очекувања според новите наставни програми на Кембриџ. Втората обука, пак, е 
наменета за подобрување на вештините за опсервација и индивидуализација во следењето на напредокот на децата. 

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

ПРОЕКТ 

„ПОДОБРО 

РОДИТЕЛСТВО 

ЗА ПОДОБАР 

УСПЕХ НА 

РОМСКИТЕ 

ДЕЦА'' 

За проектот, ноември и декември беа месеци на обуки и работилници. Во центрите 

„Надеж“ и „Дендо Вас“ беа одржани две работилници со родители и деца една од кои 

беше креативна работилница во кои децата заедно со нивните родители изработуваа 

есенски кошнички од материјали кои се типични за есенското време: суви листови, 

гранчиња, семки и суви плодови и слично. Исто така, беа одржани работилници за 

зголемување на родителските капацитети за поддржување на раниот детски развој, 

учењето и давањето повратна информација која ќе го охрабри детето да продолжи 

да учи. Во текот на декември, пак, повторно беа одржани креативни работилници на 

кои овој пат учесниците изработуваа новогодишни декорации.

Можеби најважниот настан во текот на ноември беше првиот дел од обуката „Образование за 
социјална правда“, на 15 и 16 ноември во Скопје. На овој семинар присуствуваа претставници од 
локалната заедница, од центарот за социјална работа, СОС Детско село, претставници од училиштата 
„Браќа Рамиз Хамид“ и „26-ти Јули“ и градинката „8-ми Април“, тимовите кои го имплементираат овој 
проект од „Надеж“ и „Дендо Вас“ како и групи на психолози и други претставници од институции кои 
покажаа интерес за учество во оваа обука. Обуката се состоеше од интерактивни работилници низ 
кои беше претставен процесот на создавање стереотипи и предрасуди како и механизмите на 
опресијата. Во декември беше одржан вториот дел од обуката на тема „Образование за социјална 
правда“, со што се заокружи процесот со доделување на сертификати на учесниците.

Децата од двата ромски центри 

вклучени во овој Проект го посетија 

и Детскиот креативен центар каде 

заедно со своите едукатори и 

родители учествуваа во различни 

активности за поттикнување на 

јазичните и математичките вештини.  

РАБОТИЛНИЦИ СО РОДИТЕЛИ И ДЕЦА 
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ПОСЕТА НА ДЕТСКИОТ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР
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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

ФОНДАЦИЈА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ НА ПРВАТА ЕДУКОНФЕРЕНЦИЈА НА „ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

На 24 и 25 јануари во хотелот Дрим – Струга се одржа првата едуконференција за наставници 
и информатичари организирана од страна на здружението „Пријатели на образованието“. 

Повеќе од 500 учесници – наставници, студенти, претставници од државните институции и невладини 
организации кои дејствуваат во полето на образованието, имаа можност да  слушнат  предавањата  и да 
разменат искуства со своите колеги и со истакнати експерти од земјата и странство.

Целта на конференцијата беше да им помогне на сите сегашни и идни наставници во развивањето и 
унапредувањето на методско-дидактичките способности и организирањето на нивната педагошка пракса.

Фондацијата „Чекор по чекор“ на конференцијата ги презентираше 

активностите во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до 

лидерство“  како и педагошките принципи за интерактивно, креативно 

и стимулативно образование врз кои се заснова методологијата на 

„Чекор по чекор“, и кои ќе бидат основа за работа во Заедниците за 

учење во рамките на проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“.

Едуконференцијата за наставници и информатичари 2015 наиде на 

огромен интерес од страна на образовните работници во нашата 

држава. Беа споделени бројни примери од наставата кои се 

препознати како ефективни, корисни и интересни и се дискутираше на 

многу теми од интерес за професионалниот развој на наставниците. 

Организаторот на првата едуконференција - здружението „Пријатели 

на образованието“ го сочинуваат  наставници, професори и ИКТ 

експерти, чија основна цел е обезбедување квалитетна и креативна 

пракса. За повеќе информации за здружението, посетете ја нивната 

интернет страна:  http://www.friends-of-education.org/mk/
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