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Ве молиме споделете го билтенов со вашите соработници и пријатели.

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

Поздрав од тимот на Фондација „Чекор по чекор“!

Пристигна најновото издание на електронскиот билтен на 

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по 

чекор“ – Македонија. На наредните неколку страници можете да 

прочитате за активностите во првото тримесечје од 2015 година 

кои беа реализирани во рамки на неколкуте проекти во чие 

спроведување е вклучена нашата фондација.

Драги пријатели на Фондацијата „Чекор по чекор“,

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

www.stepbystep.org.mk

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects
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ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ 
ДЕН НА РОМИТЕ

ПИЛОТИРАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

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

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА МАСТЕР ОБУЧУВАЧИ НА ТЕМА „РАЗВОЈ НА ЈАЗИЧНИТЕ ВЕШТИНИ“

Во овој број може уште на насловната страница да изберете   

која содржина најпрво сакате да ја прочитате. Едноставно 

кликнување на некој од насловите подолу ве носи директно 

кај одбраната содржина, од каде пак можете да се вратите  

назад со кликање на копчето „врати ме на првата страна“!

ЗАПОЧНАА АКТИВНОСТИТЕ НА „ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА УЧЕЊЕ“
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ПИЛОТИРАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА 
ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИШТА

МКЦ - СКОПЈЕ

АКТИВНОСТИ ВО ДЕТСКИОТ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ВО АПРИЛ

Амбасадорот на САД, Џес Л. Бејли, во рамки 
на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ 
по повод Меѓународниот ден на Ромите,
8 Април, го посети центарот „Надеж“ во 
Шуто Оризари каде читаше сликовници со децата, 
а се запозна и со неколку центри кои работат  
со деца и родители Роми во заедницата.   

ПОДГОТОВКИ ЗА СЛЕДНИОТ ЦИКЛУС ПРОЦЕНИ СО ЕГРА И ЕГМА 

ОСВРТ НА ДОСЕГАШНИТЕ ПОСТИГНУВАЊА НА ПРОЕКТОТ 

Проект за професионален и 
кариерен развој на наставниците

МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА 
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ



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

ОСВРТ НА ДОСЕГАШНИТЕ ПОСТИГНУВАЊА

Пред да продолжиме со нови и креативни активности за учениците, училиштата и 
семејствата би сакале да се осврнеме на постигнувањата на проектот кој официјално 
започна на 13 мај 2013. За речиси две години постигнато е следново:

теEб uл н 2/8

Б Р . 1 1          Ј А Н У А Р И – М А Р Т         2 0 1 5

www.stepbystep.org.mk

- За примена на ЕГРА и ЕГМА инструментите обучени се 21 
педагог, 21 психолог, 42 одделенски наставници и 3 
дефектолози од 42 училишта; 

- За набљудување и следење на ЕГРА и ЕГМА процените во 
основните училишта обучени се 24 советници од Бирото за 
развој на образование, осум советници од Државниот 
испитен центар и осум професори од педагошките 
факултети од Скопје, Битола и Штип; 

- За практична примена на ЕГРА и ЕГМА инструментите во 
училиштата обучени се 113 студенти (идни педагози и 
одделенски наставници) од наставничките факултети во 
Скопје, Битола и Штип; 

- Во 42 училишта спроведени се 3916 процени на примерок 
од 1762 ученици од второ и трето одделение;

- Со библиотеката на тркала посетени се 28 училишта, два 
ромски центри, СОС детското село и Градскиот парк во 
Скопје;

- На детската клиника при клиничкиот центар во Скопје 
организирани се девет посети на кои заедно со децата беа 
читани одбрани сликовници;

- Во 42 училишта формирани се заедници за учење;

- Обучени се 25 ментори за заедниците за учење кои се од 
различни професионални профили: професори од 
наставничките факултети, директори на училишта, педагози, 
одделенски наставници, советници од ДИЦ, државни и 
општински инспектори за образование;

- Спроведено е истражување за процена на потребите со 
учество на 171 одделенски наставник, 84 претставници на 
стручните служби и 33 директори на училишта за да се 
идентификуваат потребите за иден професионален развој и 
зајакнување на вештините на одделенските наставници;

3  Обучени се 35 мастер обучувачи кои ќе ја спроведуваат -
обуката за развој на јазичните вештини во 42 училишта;

- Локализирани се 16 дигитални и аудио сликовници на 
македонски и албански јазик;

- Развиени се осум дигитални активности на македонски и 
албански јазик;

- Во 41 училишта, пред 580 наставници, 42 претставници на 
стручните служби и 150 родители презентирани се 
дигиталните ресурси за учење;

- Спроведени се работилници за изработка на сликовници 
во училиштата од прва и втора фаза во која учествуваа 532 
наставници, 38 претставници на стручните служби и 578 
родители;

- Спроведени се работилници за креативни техники за 
подучување математика за 611 наставници, 45 претставници 
на стручните служби и 487 родители од 42 училишта;

- Детскиот креативен центар во Скопје  кој се наоѓа во 
Младинскиот културен центар е реновиран и целосно 
опремен.  Од неговото отворање во септември 2014.до 
денес центарот е посетен од над 1500 деца.

- Во  62 училишта беа организирани настани „Читањето и математиката се забавни со учество на над 4000 ученици, 455 
наставници, 122 директори, педагози, психолози, дефектолози и библиотекари, 29 претставници од општините и 658 
родители и други членови на семејството;

Заменик-амбасадорот на САД, Бартон Путни,  чита сликовници 
со учениците во ОУ„Васил Глаинов“ – Чаир, заедно со професорот Бујар Саити

Директорот на Мисијата на УСАИД, Џејмс Стајн, се придружи на 
настанот „Читањето и математиката се забавни“ со пејачката 

Кристина Арнаудова и професорот Бујар Саити во ОУ „Братство“ – Карпош



Членовите на работните групи за ЕГРА и ЕГМА изработуваат нови задачи за инструментите кои ќе се 
применуваат во следниот циклус на процени. Напишани се нови приказни и прашања за разбирање со 
кои се проверуваат вештините за читање кај учениците од второ и трето одделение. Задачите по 
математика внимателно се ревидираат за да бидат целосно усогласени со новата наставна програма 
воведена во септември 2014.

За првпат оваа година во процените ќе учествуваат околу 2000 ученици од 60 училишта. Дополнително, 
ќе се следи напредокот на учениците од трето одделение, кои биле второ одделение минатата година, 
кога се спроведуваше студијата за процена на почетната состојба во 42 училишта .

На почетокот на мај ќе се одржи обука за претставниците од новите училишта за примена на 
инструментите со помош на таблет компјутери. Секое училиште учесник во проектните активности ќе 
добие по еден таблет компјутер. Студијата ќе се спроведува во периодот од 18 до 28 мај 2015 година.

Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ги пилотираше ЕГРА и ЕГМА инструментите на 
македонски и албански јазик во декември 2013. Овие инструменти за процена го следат напредокот на 
вештините за читање и математика кај учениците од почетните одделенија и се користат исклучиво за 
дијагностички цели за да им се понуди соодветна поддршка на наставниците и учениците.
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Од 6 до 8 март во хотел Белви, Охрид, Проектот на УСАИД „Со читање 
до лидерство“ реализираше тридневна обука за мастер обучувачи на 
тема „Развој на јазичните вештини“. На обуката учествуваа 35 мастер 
обучувачи и ментори. Обуката ја водеше доц. д-р Елизабета 
Томевска-Илиевска, а претставници од Фондацијата „Чекор по 
чекор“ пред учесниците ги презентираа проектните активности и 
резултатите од студијата за процена на почетната состојба со јазична 
и математичка писменост. Обучените мастер обучувачи кои ќе ја 
спроведуваат обуката за развој на јазичните вештини во 42 училишта 
од првата и втората фаза на проектот.

ПОДГОТОВКИ ЗА СЛЕДНИОТ ЦИКЛУС ПРОЦЕНИ СО ЕГРА И ЕГМА

Во текот на месец февруари и март во 42 училишта од прва и втора 
фаза, беа одржани работилници за креативни техники за подучување 
математика со одделенски наставници и родители. Целта на овие 
работилници беше  наставниците и родителите да се запознаат со 
креативни активности и техники за подучување математика со кои ќе 
придонесат за развој на математичките вештини кај децата. 
Одделенските наставници кои се вклучија во овие работилници 
понатаму ќе можат да организираат и спроведуваат вакви активности 
со сите родители и ученици од својата паралелка, додека родителите 
ќе можат да ги спроведуваат активностите со своите деца. 

О Д РЖ А Н А О Б У К А З А М А С Т Е Р О Б У Ч У В АЧ И 
Н А Т Е М А „ РА З В ОЈ Н А Ј А З И Ч Н И Т Е В Е Ш Т И Н И “

РАБОТИЛНИЦИ ЗА КРЕАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОДУЧУВАЊЕ 
МАТЕМАТИКА ЗА НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ 
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Увидувајќи ја важноста на континуираната соработка помеѓу наставниците и создавањето култура на 
учење, Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ предвидува во училиштата кои се дел од проектот да 
се формираат професионални заедници за учење кои ќе бидат место каде наставниците ќе се чувствуваат 
сигурни да споделaт проблеми со кои се соочуваат, да учат едни од други и на тој начин да го подигнуваат 
квалитетот на работата на ниво на целото училиште. Во месец февруари, заедници за учење беа 
формирани во училиштата кои се дел од првата и втората фаза. Секоја заедница за учење е составена од 
директорот на училиштето, претставници од стручните служби (педагог, психолог, дефектолог) и 
наставници од одделенска настава. Секое од училиштата изготви и листа на можни развојни активности на 
кои би работеле наставниците. Целта на развојните активности треба да биде подобрување на наставата 
по мајчин јазик и математика преку почитување на принципите за квалитетна педагошка пракса, 
користење дигитални ресурси и вклучување на родителите и пошироката заедница. Овие активности би 
требало да влијаат на подобрување на постигнувањата на учениците, користење поефективни техники во 
совладување на материјалот, зголемување на личните и професионалните компетенции, подобрени 
професионални односи и придонес кон целокупниот развој на училиштето. Работата на професионалната 
заедница во секое од училиштата ќе се реализира со поддршка на ментор назначен од страна на проектот. 

На 25 март беше одржан состанок со менторите кои ќе бидат поддршка за наставниците во заедниците за 
учење. На овој состанок на менторите им беше претставен концептот за заедниците за учење, 
инструментите кои ќе се користат за водење на средбите и беше дефинирана динамиката и временската 
рамка во која ќе се одвива поддршката. Во текот на месец април, менторите веќе ќе започнат со првите 
средби со заедниците за учење во училиштата од прва и втора фаза.

www.stepbystep.org.mk

ЗАПОЧНАА АКТИВНОСТИТЕ НА „ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА УЧЕЊЕ“ З А П О Ч Н А А А К Т И В Н О С Т И Т Е Н А „ З А Е Д Н И Ц И Т Е З А У Ч Е Њ Е “
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Убавка Бутлеска, педагог во ОУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани и Елена Апостолова, 
одделенски наставник во ОУ „Мирче Ацев“ – Ѓорче Петров за време на настанот ги споделија 
своите искуства, предизвиците и научените лекции од заедниците за учење кои во нивните 
училишта беа формирани под активноста „Менторство за наставници“ во рамките на 
Проектот на УСАИД за основно образование кој се реализираше од 2007 до 2012 година. 
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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 април, 
ги очекуваме сите заинтересирани 
родители, наставници и ученици да ни се 
придружат на заедничко учење низ забава 
во следните термини:

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

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“. 

      18 април (сабота) од 13:00 до 14:00 часот
            

25 април (сабота) од 13:00 до 14:00 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!  
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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. 

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk
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Во текот на април, нашата „Библиотека на тркала“ ќе посети поголем број на училишта 
низ целата држава. Придружете ни се на овие активности на следните локации и датуми:
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 http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka

Додека се работи на составувањето на прирачникот, 
слободно проверете го најновииот продукт во 
нашата дигитална библиотека – возбудлива 
сликовница за имагинарното куче, Рони .

Би сакале да им се заблагодариме на сите кои се пријавија на конкурсот за изработка на подготовки за час со примена на дигиталните 
сликовници изработени во рамките на проектот. Навистина нè радува огромниот одзив и големиот број креативни пристапи. Во моментов 
сме во процес на оценувањето на доставените наставни планови, а најдобрите од нив ќе станат дел од прирачник кој ќе биде лесен и 
достапен за користење од страна на наставниците. Истиот ќе биде подготвен во електронска форма и сите наставници ќе имаат можност да 
го користат од следната учебна година.   

15.04.2015 (среда) ОУ „Кирил и Методиј“ – Кочани10.00

15.04.2015 (среда) ОУ „Славчо Стојменски“ – Виница13.00

16.04.2015 (четврток) ОУ „Никола Петров Русински“ – с.Русиново, Берово09.00

16.04.2015 (четврток) ОУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево12.00

21.04.2015 (вторник) ОУ „Блаже Конески“ – Прилеп10.00

21.04.2015 (вторник) ОУ „Гоце Делев“ – Прилеп12.00

22.04.2015 (среда) ОУ „Св.Кирил и Методиј“ – с.Бучин, Крушево09.00

22.04.2015 (среда) ОУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани11.00

22.04.2015 (среда) ОУ „Никола Карев“ – Крушево (подрачни училишта во с.Норово и с.Саздево)13.00

23.04.2015 (четврток) ОУ „Св.Кирил и Методиј“ – Битола (подрачно во с. Логоварди)09.00

23.04.2015 (четврток) ОУ „Елпида Караманди“ – Битола12.00

23.04.2015 (четврток) ОУ „Св.Кирил и Методиј“ – Битола (централно)13.30

28.04.2015 (вторник) ОУ „Гоце Делчев“ – Конче 11.00

29.04.2015 (среда) ОУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово 11.00

30.04.2015 (четврток) ОУ „Кирил и Методиј“ – Свети Николе13.00

Учиме преку игра 

со нашите деца!

Уживаме во читањето! 
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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

ПИЛОТИРАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

* 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 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 јануари започна процесот на пилотирање на решенијата за професионален развој. 

Мислењата и искуствата на наставниците што учествувале во пилотирањето ќе бидат 

искористени за подобрување на Упатството и инструментите. За таа цел беше изготвен 

прашалник што го пополнија над 140 наставници – учесници во пилотирањето. 
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ПИЛОТИРАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ

Пилотирањето на процедурите и инструментите за кариерно напредување започна на 

крајот на март и се очекува да заврши кон крајот на мај. По завршувањето на пилотирањето, 

наставниците ќе пополнат уште еден прашалник со цел Проектот да добие повратни 

информации за подобрување на инструментите.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИШТА

Работната група за развој на компентеции за училишни директори го финализираше 

документот во март. Во април е закажана фокус група со директори на која што ќе се 

дискутираат предлог компетенциите и добиените сугестии ќе бидат искористени за 

подобрување на документот.
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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

На 8 април, Меѓународниот ден на Ромите, во центарот „Надеж“ се одржа настан 
организиран од Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ на кој присуствуваше 
Амбасадорот на Соединетите Американски Држави, Џес Л. Бејли кој читаше сликовници 
заедно со децата. На овој настан имаше претставниците од трите центри, деца кои се 
корисници на проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“, деца 
од училишна возраст кои добиваат поддршка во центарот „Надеж“ и други членови на 
заедницата. За децата достапна беше и  „Библиотеката на тркала“ која понуди голем број 
ресурси за учење. 
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Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ 

продолжи со активностите во центрите Дендо Вас, Надеж и Амбрела со 

акцент на подобрување на математичките и јазичките способности кај 

децата со цел подобра транзиција во прво одделение. За таа цел беа 

подготвени различни интерактивни активности и игри низ кои децата ги 

учат основните форми, броеви, нивно препознавање и класификација, 

како и препознавање на букви и зборови, но и активности кои ги 

интегрираат овие две клучни вештини. Исто така, во центрите беа 

одржани неколку работилници за родители и деца, на различни теми, на 

кои родителите и децата имаа прилика да поминуваат време заедно, да ја 

развиваат својата креативност, својата фина моторика, да соработуваат 

едни со други и притоа да учат. 

На 28 февруари и на 1 март беше одржана работилница за 
претставници од проектните центри и наставен кадар од 
училиштето „Браќа Рамиз Хамид“, на тема „Јакнење на 
родителските вештини“, спроведена од прим. д-р Мери 
Бошковска. На оваа работилница учесниците добија корисни 
и практични сознанија за развојните карактеристики на 
децата на возраст од 0 до 6 години, значењето на 
интеракцијата со родителите, фактори кои влијаат врз 
атмосферата во семејството и психосоцијалниот развој на 
детето, потешкотиите во регулација на емоциите и 
однесувањето, справување со емоционални проблеми кај 
децата и воспоставувањето граници. 

ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ 
ДЕН НА РОМИТЕ

Ра б от и л н и ц и з а р од и т е л и и а к т и в н о с т и с о де ц а та
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