Компетентни учители
за XXI век
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АКО ПРАВИТЕ ПЛАНОВИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАСАДЕТЕ ДРВО.
АКО ПЛАНИРАТЕ ЗА СЛЕДНИТЕ СТО ГОДИНИ, ПОДУЧУВАЈТЕ ДЕЦА!

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија се залага за
поквалитетно образование преку демократизирање на воспитно-образовниот процес застапувајќи
ја идејата за постојана обука и поддршка на воспитно-образовниот кадар од детските градинки и
основните училишта, како и на сите оние кои реализираат програми за деца, при тоа негувајќи соработка
со надлежните министерства како и со организации кои се залагаат за слични цели. Фондацијата води,
координира, учествува и директно спроведува активности кои промовираат иновации, напредок и
развој на работата во предучилишните установи и основните училишта во Република Македонија.

Мисија
Мисијата на Фондацијата „Чекор по чекор“ е да поттикнува, развива, води и реализира програми кои ќе
им помогнат и овозможат на децата и младите да ги достигнат своите целосни потенцијали, со тоа што
ќе имаат еднаков приод кон квалитетно образование.

Својата мисија Фондацијата ја остварува преку:
 Поттикнување на демократските процеси во образованието на децата, младите и возрасните.
 Промовирање и поддржување образовни иницијативи кои се базирани на современи приоди кон
децата.
 Застапување на идејата за постојана обука на воспитно образовниот кадар и наставните тимови во
градинките, училиштата и за студентите на Педагошките Факултети.
 Градење партнерски односи со министерствата, институциите одговорни за обука и образување на
наставниот кадар, училиштата, градинките, локалните власти и домашни и странски институции кои
имаат иста визија и исти задачи.
 Одговарање на потребите на сите деца вклучувајќи ги и децата со посебни потреби, децата припадници на
малцинствата, Ромските деца, децата кои немаат можности за образование и децата кои живеат во селските
средини.
 Подигање на јавната свест за важноста на раниот детски развој, за потребите на ромските деца, децата кои
живеат во сиромаштија и во рурални средини и децата со посебни потреби,
 Печатење и објавување професионални прирачници, сликовници за деца и други книги кои целат кон
промовирање на мисијата.
 Поддршка на придонесот кој локалната заедница го прави за поттикнување на детскиот развој.
 Обезбедување можности за креативно изразување на децата низ форми кои промовираат партнерство меѓу
образовните и културните институции.
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ISSA и Координативната група експерти ги препознаваат и ценат
заложбите на многуте професионалци во и надвор од мрежата
кои придонесоа за изготвувањето и објавувањето на стандардите
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Вовед
...образованието треба да биде насочено кон целосен развој на личноста и кон градење
почит кон човековите права и слободи. Тоа треба да промовира разбирање, толеранција и
пријателство.
Универзална Декларација за човекови права, Член 26.2
Во последните неколку децении, како никогаш порано, раниот детски развој ужива
особено внимание од истражувачите, економистите, политичарите и јавноста. Во светот
се направени повеќе важни истражувања како студијата „Високи можности“ (High Scope
Study) во САД, Студијата за ефективно предучилишно образование (Eﬀective Provision
of Pre-School Education - EPPE) во Велика Британија, извештаите „Добар почеток“ 1
и 2 на Организацијата за економска соработка и развој (Organization for Economic
Cooperation and Development - OECD) и други. Многу земји имаат поставено амбициозни
цели да го подобрат квалитетот и квантитетот на раниот детски развој и пристапот до
предучилишното образование за децата и нивните семејства. Идејата е базирана на
невробиолошки, економски, образовни и социјални аргументи. Најновите сознанија за
развојот на мозокот докажуваат дека искуствата стекнати во раното детство одамна се
признаени како клучни фактори при создавањето цврста основа за учење и успешно
вклучување во заедницата во текот на целиот живот; на општествено ниво овој период
од животот на детето и семејството игра важна улога при промовирањето на инклузијата
и зајакнувањето на социјалната кохезија; од економска гледна точка најисплатливо
враќање на инвестициите е инвестирањето во раните години од животот. Џејмс Хекман,
професор на Универзитетот во Чикаго и добитник на Нобелова награда, рекол дека
инвестирањето во раниот детски развој - од раѓање, па сè до пет години е решение за
подобро образование и подобри резултати во здравството, помалку криминал и глад и
поголем економски просперитет.

Без разлика на аргументите и агендите, од исклучителна важност е да се
потенцира дека интересите на детето се основа на било која политика и
пракса која се однесува за раниот детски развој и дека детето треба да добива
соодветна поддршка и висококвалитетни услуги во раните години од животот.
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Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ –
Македонија и Меѓународната Асоцијација „Чекор по чекор“ (International
Step by Step Association - ISSA) ја делат визијата дека раното детство е дел од
животот кога учителите и семејствата работат заедно за да им овозможат на децата
пристап до услуги кои промовираат добросостојба, развој и учење врз основа на
принципите на едно демократско општество. Од 1994 година, Програмата Чекор
по Чекор, како иницијатива на Институтот отворено општество и Универзитетот
Џорџ Таун - Вашингтон, воведе големи промени во предучилишните установи и
основните училишта во Централна, Источна и Југоисточна Европа и Централна Азија.
Програмата се залага за зајакнување на капацитетите на учителите и останатите
професионалци кои работат со деца и зајакнување на семејствата и заедниците каде
тие припаѓаат со цел да се помогне развојот и учењето на секое дете и да се оствари
неговиот/нејзиниот вистински потенцијал.
Основните принципи на програмата од нејзините почетоци до денес се: еднакoв
пристап до квалитетно образование за секое дете, индивидуализирано
подучување, холистички пристап кон развојот на детето, методологија која
е насочена кон детето, инклузија, вклученост на семејствата и заедницата,
користење разновидни пристапи кон учењето и создавање стимулативна
средина која меѓу другото ја одразува и културата од која потекнуваат децата.
Фондацијата „Чекор по чекор“ се залага за инклузивна, квалитетна образовна
пракса која создава услови секое дете да стане активен член на демократското
општество. Сакаме да ја подигнеме свеста за важноста на квалитетното образование
и воспитание, да развиваме ресурси, да дисеминираме информации и да градиме
партнерства и капацитети за создавање услови во кои секое дете ќе се развива и ќе
напредува.
Овие Педагошки стандарди ги резимираат главните чекори кон интерактивна
педагогија во чиј центар е детето, и претставуваат основа за развивање постојана
насоченост кон поквалитетно образование и позначајна поддршка на детскиот
развој и учење. Учителите треба да се видат себеси како некој кој донесува одлуки,
а не само како имплементатори на готови планови и програми во рамки на нивните
„пропишани професионални обврски.“
Програмата „Чекор по чекор“ која е базирана на теоретските основи на Русо,
Песталоци, Фребел, Пијаже, Брунер, Ериксон, Дјуи, Коменски, Виготски и други,
создава позитивна промена на неколку нивоа – во интеракцијата на учителите
со децата во училницата, во професионалниот развој на учителите, односите со
семејствата и заедницата итн. Во исто време, улогата на учителите е од исклучително
значење бидејќи тие се одговорни за темпото и насоката на развојот на децата.
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Педагошките стандарди ги вклучуваат новите сознанија од регионот,
имплементирајќи ги истите во согласност со најновите научни податоци добиени
од светските истражувања на полето на образованието и развојот на мозокот. Ние
сметаме дека дефиницијата на квалитетот и начинот на подобрување на праксата не
се дефинитивни, ниту пак за нив можат да се донесуваат конечни одлуки. Квалитетот
се гради со динамична размена на сознанијата, искуствата и убедувањата на
сите вклучени актери. Процесот на создавање на овие стандарди беше проследен
со исцрпни консултации со многу светски проминентни експерти за ран детски
развој како и со студија за имплементацијата на претходната верзија на стандардите
во земјите на ISSA.
ISSA Педагошките стандарди промовираат професионални дискусии и ги
поттикнуваат учителите, стручните соработници во детските градинки, училиштата
и образовните авторитети да ги следат иновациите во полето на образованието и да
направат промени во согласност со националниот контекст.
Во документов го користиме терминот учител во поширока смисла на зборот, за
некој кој подучува некого, при тоа мислејќи и на воспитувачите во предучилишните
установи и на наставниците во одделенска настава. Соодветно на тоа, зборот
училница, како место каде нешто се учи, се однесува и на занималната во детските
градинки и на училницата во основните училишта.
Интернационалната асоцијација „Чекор по чекор“ ги промовираше Принципите за
квалитетна педагошка пракса: Компетентни учители за XXI век со надеж дека овој
документ ќе поттикне стручни дискусии, ќе ги зајакне и прошири партнерствата, ќе
помогне да се подобри праксата и ќе предизвика промена во животите на децата
во земјите каде делуваат членките на Интернационалната асоцијација „Чекор по
чекор“и пошироко. Раниот детски развој има огромно значење за децата и затоа Ве
поттикнуваме сите заедно да размислиме за тоа какво треба да биде учењето во
XXI век за да им овозможиме максимална поддршка на децата за да израснат во
самоуверени, продуктивни и среќни членови на нашето општество.
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Меѓународни заложби, научни достигнувања и пракса:
Што вели светот за раниот детски развој
Стремежот на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ –
Македонија и Меѓународната Асоцијација „Чекор по чекор“ за квалитетни искуства
во раните години се гради врз принципите на Конвенцијата на Обединетите нации за
правата на детето (United Nations Convention on the Rights of the Child – CRC). Основата
на работата во периодот на раниот детски развој е втемелена на четири основни
принципи: правото на живот, преживување и развој; правото на не-дискриминација;
добросостојбата на детето како приоритет на сите акции кои се преземаат за
децата; почит на погледите и гласот на детето. Постојат и поспецифични написи
што се однесуваат на правата и одговорностите на родителите и на обврските на
државните институции во обезбедувањето соодветна поддршка за семејствата и на
услугите наменети за деца. Политиките на сите нивоа треба да бидат базирани на
овие принципи и професионалците кои работат во полето на образованието треба
да се раководат од значењето на истите за секојдневната пракса.
Комитетот за правата на детето, во рамки на Генералниот Коментар 7 (General
Comment 7), дополнително нагласува како секоја земја треба да ја интерпретира
конвенцијата во однос на децата. Една од целите елаборирани во документот
е директно поврзана со пристапот до раниот детски развој на ISSA: целта на
образованието е детето да се зајакне како личност преку развивање на неговите
вештини, учење и други капацитети, да се зајакнат неговото човечко достоинство,
сликата за себе и самодовербата на начини кои се соодветни за него, да ги
рефлектираат неговите вродени предиспозиции, односно детето да биде во фокус
на вниманието. Затоа улогата на учителот е од исклучително значење. За да се
оствари сето ова, неопходно е учителот да се поддржува во неговиот/нејзиниот
понатамошен професионален развој.
Постојат повеќе значајни меѓународни документи вклучувајќи ги и извештаите на
OECD „Силен почеток“ (Starting Strong) кои ги опишуваат основите на истражувањата
и ги испитуваат концептуалните, социјалните, економските и културолошките
фактори кои влијаат врз политиките за ран детски развој. Програмата на Советот на
Европа „Градење на Европа со и за децата“ цели кон поддршка на имплементацијата
на интернационалните стандарди во полето на детските права од сите членки на
Советот на Европа и особено ја промовира имплементацијата на Конвенцијата на
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детски права. Европската Комисија го застапува својот став за квалитетот на образованието
во земјите членки. Од членките на ЕУ се очекува континуирана и ефикасна соработка
во прилагодувањето на образовните системи на потребите на децата и на учителите со
цел градење на Европа базирана на знаење. Годините пред тргнувањето во училиште се
нагласуваат како извонредно важни.
Во 2007 година десетте принципи на Децата во Европа (Children In Europe), како основа на
европски пристап до услугите наменети за деца, истовремено ги изразуваат дефинираната
платформа и предизвиците во образованието. На Европскиот симпозиум за подобрување
на образованието и грижата на децата во раните години (European Symposium on
Improvement Early Childhood Education and Care) „Рани работи“ (Early Matters) во октомври
2008, беше развиен и дисеминиран комплетот Заклучоци кои ја застапуваат тезата дека
„раниот детски развој е круцијален и подразбира поголемо инвестирање и поддршка“.
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Во документот на Европската комисија од 2009 година “Образование и грижа во
раното детство во Европа: Допирање на социјалните и културните нееднаквости
(Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities)
се вели дека Предучилишното образование е најисплатливо во смисла на социјална
адаптација на децата, (особено за децата од ранливите групи) и го идентификува
како приоритетна тема во земјите членки на Унијата, особено при промовирањето
еднаков приод за јакнење на квалитетот на опфатот и поддршка на воспитнообразовниот кадар.
За квалитетот секогаш се водат дискусии. За жал, сфаќањето на квалитетот како и
иницијативите и политиките некогаш ненамерно создаваат лавиринт на правила и
прописи кој постојано се шири и кој често ја занемарува наместо да ја поддржува
професионалната самостојност. Во оваа дискусија влегуваме од позиција на
практичари кои секојдневно работат со деца, застапувајќи ги колегите кои постојано
се залагаат за квалитетна воспитно-образовна пракса како и за свое континуирано
професионално унапредување.
И покрај значителниот квантум научни докази, квалитетот е концепт кој сè уште
треба да се истражува, да се развива, за кој треба да се има согласност и кој треба да
се имплементира во согласност со културата и потребите на заедницата, а не како
универзално решение за сите ситуации и за сите луѓе. Веруваме дека демократијата ја
формира основата на предучилишното образование и дека активностите во раниот
детски развој треба да бидат во согласност со основните демократски вредности.
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Доколку се инвестира во раниот детски развој од раѓање, па сè до пет години, може многу да се
постигне. Тоа е решение за подобро образование
и подобри резултати во здравството, помалку
криминал и глад и поголем економски просперитет.
Џејмс Хекман, професор на Универзитетот во Чикаго,
Добитник на Нобелова награда

Равенката на Хекман
Инвестирај во образовни и развојни ресурси за маргинализираните

семејства со цел да им се обезбеди подеднаков пристап до
успешен ран човечки развој.

+ Развивај когнитивни и социјални вештини кај децата од раѓање до
петгодишна возраст

+ Одржи

го раниот развој со ефективно образование за време на
растењето

= Добиј

многу поспособни, попродуктивни и ценети граѓани
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Откритијата на Професорот Хекман
1.

Интелигенцијата и социјалните вештини се развиваат на рана
возраст - и двете вештини се клучни за понатамошниот успех

Професорот Хекман открил дека кога станува збор за развојот на човечкиот
потенцијал ние не ја гледаме целата слика туку се фокусираме на
развивањето на когнитивните вештини преку кои може да се тестира
интелигенцијата, а го занемаруваме развојот на социјалните вештини.
Ако уште од најрана возраст социјалните вештини се комбинираат со
когнитивните вештини, ќе се добијат поспособни и продуктивни граѓани.
Професорот Хекман вели дека ние мораме да инвестираме во раниот развој
на социјалните и когнитивните вештини со цел да создадеме поголем
успех за поединците и за општеството.
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2.

Раното инвестирање повеќекратно се враќа во човечки капитал

Професорот Хекман открил дека раната грижа, условите за учење и
физичкото здравје од раѓање до пет години многу влијаат на понатамошниот
успех или неуспех во општеството. Овие вештини би можеле најуспешно и
најбрзо да се развијат доколку се започне на најрана возраст кога развојот
е најефективен. Денешните предизвици се реални - најголема стапка на
испишување од училиште, намалување на бројот на дипломирани ученици,
раст на криминалот и на сиромаштијата. Работата на професорот Хекман
докажува дека превенцијата и инвестирањето во раниот детски развој е
многу поуспешен и поевтин начин отколку лечењето по направената штета.
Треба да се инвестира во решенија за идните генерации истовремено со
решавањето на секојдневните проблеми.
3.

Предноста ќе произлезе како резултат на укажаната помош
на маргинализираните групи

Децата мораат да имаат ефективен ран детски развој. Професорот Хекман
открил дека маргинализираните семејства имаат најмали шанси да
обезбедат економски и социјални ресурси за да им овозможат ран детски
развој на своите деца, а раниот детски развој претставува основна потреба
на секое дете и база за понатамошен успех во училиштето, на факултет,
во кариерата и воопшто во животот. Обезбедувањето развојни ресурси ја
плаќа дивидендата за децата припадници на маргинализираните групи и
за општеството во целина, преку обезбедување подобра иднина се доаѓа до
социјален и економски пораст.
4.

Квалитетни економски резултати доаѓаат како последица
на квалитетно инвестирање во раниот детски развој

Професорот Хекман вложил децении во истражување на програмите за ран
детски развој кои се обиделе на децата припадници на маргинализираните
групи и на нивните семејства да им обезбедат ресурси за рана нега, услови
за учење и физичко здравје што води до успех во иднина. Анализите на
професорот Хекман на овие програми велат дека инвестирањето во раниот
детски развој кај децата со потешкотии се враќа повеќекратно во општеството
преку зголемени лични достигнувања и поголема социјална продуктивност.
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Стремење кон квалитет: Принципите за квалитетна педагогија
Педагошките стандарди на Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор“ се развиени
од професионалци од организациите членки на оваа асоцијација, кои работат во полето
на раниот детски развој и образование, со придонес од светски експерти. Стандардите
се наменети да им помогнат на практичарите, учителите во предучилишните
установи и основните училишта во подобрување на нивната секојдневна пракса
преку принципи на интерактивна педагогијата која е ориентирана кон оној
кој учи, преку развој на вештините за доживотно учење и преку соработката
со семејствата и заедницата. Стандардите ја промовираат идејата дека процесите
– начинот на кој програмите и односите се структурирани и имплементирани – се
подеднакво важни како и резултатите; дека професионалната подготовка и развојот
на учителите треба подобро да ги поврзува теоријата и праксата и дека политиките
треба да бидат развиени на начин на кој се промовира самостојноста на учителот
во донесувањето професионални одлуки имајќи ги предвид потребите на децата,
нивните семејства и заедницата.
Стандардите се достапни низ целиот регион каде Меѓународната асоцијација „Чекор
по чекор“ има свои членки и тие можат да бидат извор за развој на национални
образовни документи, програми за обука на учители итн. Стандардите нудат
специфична перспектива за поврзаноста на образованието во раните години и
отвореното општество и претставуваат основа за ревидирање на концептите и за
подобрување на праксата во согласност со потребите на индивидуата и средината.
Стандардите, како и сетот дополнителни материјали, нудат ефективни алатки
за имплементирање на придобивките од професионалниот развој, вклучувајќи
самооценување, менторирање, обука и сертификација како признание за квалитетна
пракса.
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Квалитетен ран детски развој и
„Компетентни учители за XXI век“
Документот „Компетенти учители за XXI век“ се состои од седум фокус подрачја
кои ги рефлектираат основните верувања на Меѓународната асоцијација „Чекор по
чекор“ за квалитетната педагошка пракса:

1.

Интеракција на учителот и децата

2.

Вклучување на семејството и заедницата во образовниот процес

3.

Инклузија, почитување на разликите и на вредностите на
демократијата

4.

Проценка и планирање

5.

Стратегии на подучување

6.

Креирање средина за учење

7.

Професионален развој

Спoред членките на Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор“, овие подрачја се
од круцијално значење за обезбедување квалитетна поддршка на детскиот развој
и учење. Седумте подрачја промовираат пракса која се темели на принципи на
хуманост и општествена конструктивност, соодветствува на развојното ниво на
децата и користи индивидуализиран пристап. Воспитно-образовната пракса за која
се залагаме се темели на идејата дека учењето се случува низ интеракција, низ дијалог
меѓу децата и возрасните, но и помеѓу самите деца и таа интеракција е заснована на
меѓусебна почит, поттикнување и давање самостојност на оној кој учи и сфаќање
на децата како легитимни учесници во општеството дури и тогаш кога поддршката
од возрасните им е неопходна. ISSA принципите за квалитетна педагошка пракса
ја препознаваат и промовираат важната улога на учителот како образована и
сензибилизирана индивидуа која ги насочува децата низ истражувањето и учењето.
Учителот постојано соработува со семејствата како први учители на децата и со
заедницата како природен извор на знаења и поле за истражување.
Она за што се застапуваме и што уште повеќе го нагласуваме преку педагошките
стандарди се следниве вредности:
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 Образовен пристап кој се темели на човековите права и ги обврзува учителите да
имплементираат инклузивна педагошка пракса.
 Поддршка на детето и негово вклучување во сопствениот развој, со силен акцент
на застапувањето на автономијата на детето, неговата иницијативност, чувство за
инидивидуалност и идентитет и поддршка и промоција на развојот на најразличните
аспекти на идентитетот на детето.
 Детето како рамноправен граѓанин има право на глас, но и права и одговорности.
Обврска на учителот е да го поддржува да стане одговорен член на општеството,
да развие чувство за емпатија и грижа за другиот, да биде отворена личност и да ги
почитува различностите, да развие вештини, да формира, да го изразува и застапува
своето мислење, да ги слуша со почит и да биде толерантен/толерантна кон мислењата
на другиот и да разрешува конфликти.
 Развивање вештини за доживотно учење, меѓучовечки и граѓански компетенции
и свест за еколошките предизвици. Разбирање на важноста на одржливоста на
развојот, неопходноста од интеркултурално разбирање, претприемаштво, развој на
информатичките вештини и познавање на комуникациски технологии.
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Кому може да му послужат Принципите за квалитетна
педагошка пракса: Целни групи и потенцијална примена
Се надеваме дека овој документ ќе послужи како рамка за градење и зајакнување
на партнерства од различни сфери кои на еден или друг начин имаат влијание врз
раниот детски развој.
Ги покануваме националните и меѓународните актери кои донесуваат одлуки на
полето на образованието и раниот детски развој да се вклучат во дискусии за тоа како
да им се овозможи подобра поддршка на учителите од предучилишните установи и
училиштата не само да стекнат теоретски знаења, туку и да научат како да прават
рефлексија на својата пракса и да ја увидат важноста на нивната улога во развојот на
идните генерации. Со задоволство го оставаме на располагање практичниот комплет
материјали со богатата база теоретски податоци за подобрување на педагошката
пракса.
Ја поттикнуваме меѓународната заедница на професионалци за ран детски развој
на дискусија за начините на кои ваквите основи и критериуми можат да влијаат
на создавањето висококвалитетна професионална подготовка за учителите и да
овозможат нивен континуиран професионален развој. Досега стандардите се
користеа да им помогнат на учителите да научат како да го подобруваат квалитетот
на својата пракса, да се утврдат постигнувањата на децата во различни национални
контексти и да поттикнат развивање основа за интерактивна пракса која во центар
го има детето. Интернационалната асоцијација Чекор по чекор ја поттикнува
меѓународната заедница на професионалци за Ран детски развој да го продлабочува
дијалогот и соработката за поддршка на квалитетна педагошка пракса, проширувајќи
ја употребата на ISSA Принципите за квалитетна педагошка пракса како начин да се
застапува правото на секое дете на квалитетно образование.
Ги поттикнуваме професорите на педагошките факултети во работата со студентите
да ги користат стандардите како средство за набљудување, дискусија и рефлексија на
ниво на училницата и како извор за истражување на развојот во приодот кон раниот
детски развој. Комплетот материјали подготвени од експерти од мрежата на ISSA –
Употреба на знаењето во училницата (Putting Knowledge into Practice) – може да
се користи при подготовката на курсеви и програми за предучилишна и училишна
пракса, а претставува и богат материјал за независни проучувања. Со задоволство
стоиме на располагање за соработка и размена на искуства и материјали.
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Веруваме дека практичарите ќе бидат инспирирани од овие Принципи за квалитетна педагошка пракса,
дека тие ќе ги поттикнат на професионални дискусии, саморефлексија и подобрување на сопствената пракса.
Учителите сè повеќе откриваат дека со својата клучна улога во развојот на самодовербата и самопочитта кај
децата, на вештините за доживотно учење, отвореноста за соработка и почитта кон различностите, претставуваат
агенти на промени. Затоа им е потребен простор за личен и професионален развој и за моделирање и размена
на вредностите со децата во текот на нивниот развој. Се надеваме дека принципите содржани во Компетентни
учители за XXI век ќе им помогнат на родителите да бараат поквалитетно образование за своите деца, но и да
развијат поголема почит кон квалитетните практичари кои влијаат на секојдневниот развој и учење на нивните
деца. Се надеваме дека овој документ ќе ги поттикне родителите да се вклучат во посуштинска интеракција со
своите деца и да го користат домот како средина за учење за да ја поттикнат детската љубопитност.
На сите им нудиме да ги користат принципите вклучени во Компетентни учители за XXI век за почеток на дискусии
за тоа како сакаме да се развиваат нашите општества во иднина и што можеме да направиме нашите деца да
живеат и создаваат во таквите општества.
За да бидат иновациите одржливи треба да се исполнат неколку важни услови. Иновациите мора да целат кон
подобрување на резултатите од образовната пракса, да ги мотивираат учителите и да бидат убедливи за родителите,
претставниците на државните институции и креаторите на политиките. Еден од најважните услови е да им се овозможи
слобода на учителите да употребуваат нови идеи и практики во своите училници.
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ISSA Принципите за квалитетна педагошка пракса нудат основа за иновација,
самоевалуација и напредување и го поттикнуваат учителот да истражува нови
сфери низ возбудлива интеракција со децата. Се надеваме дека овие принципи
ќе ве инспирираат и ќе ги насочат вашите размислувања и активности кон
постојано унапредување, наместо да диктираат правила и да ограничуваат. Затоа
Интернационалната асоцијација Чекор по чекор и остава овие принципи на
располагање на целокупната меѓународна заедница на професионалци за ран
детски развој и на сите кои се грижат за децата.

Кој го овозможи сето ова
Сета теорија е безживотна доколку не е поткрепена со практични примери.
Принципите за квалитетна педагошка пракса немаат смисла доколку не поттикнат
позитивни искуства, успех и достигнувања во развојот на децата, во професионалниот
развој, задоволство на учителите и потврда од родителите, семејствата и заедницата.
Благодарение на долгогодишната доверба и поддршка од Институтот отворено
општество, програмата „Чекор по чекор“ и Интернационалната асоцијација Чекор
по чекор дојдоа до докази дека принципите се препознаени и инкорпорирани во
регионот на сите нивоа, од политиките до секојдневната пракса. OSI и ISSA ја делат
мисијата да го промовираат, подобруваат и одржуваат квалитетот на образованието и
истото да го направат достапно за секое дете од регионот.
Повеќе од десет години, секојдневната работа на илјадниците учители, негуватели,
претставници на училишни стручни служби, активисти на невладини организации
и нивни партнери во 29те земји – членки на ISSA им дава кредибилитет на идеите
презентирани во ISSA Принципите за квалитетна педагошка пракса.
Нашата работа е предводена, поддржана и поттикната од исклучителните
професионалци од различни делови од светот кои се ангажирани во важни
професионални дискусии во кои секој учесник е активно вклучен и придонесува.
Исклучителна група од признаени и посветени експерти од земјите – членки на
ISSA вложи огромен дел од своето време во дискусии и донесување заклучоци за
квалитетна педагошка пракса.
Изразуваме благодарност и почит до секој кој ни се придружува во напорите за
овозможување на квалитетни искуства за децата во раните години на нивниот развој.
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Принципи за квалитетна
педагошка пракса:
Фокус подрачја
1.

Интеракција на учителот и децата

2.

Вклучување на семејството и заедницата во образовниот процес

3.

Инклузија, почитување на разликите и на вредностите на демократијата

4.

Проценка и планирање

5.

Стратегии на подучување

6.

Креирање средина за учење

7.

Професионален развој
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1. Интеракција на учителот и децата
Интеракцијата меѓу возрасните и децата, како и меѓу самите деца е клучна за промовирање на концептот
на постојано учење. Таа влијае и на нивниот социјален, емотивен и когнитивен развој и ги поттикнува
да развиваат и разменуваат знаења, искуства, чувства и ставови. Токму преку интеракцијата децата
развиваат свест за себеси, сфаќаат дека се дел од некоја зедница и го спознаваат светот околу себе.
Улогата на учителот е да им овозможи на децата да учествуваат во процеси низ кои ќе изградат нови
знаења и ќе откријат нови значења, грижливо да го следи учењето и развојот на децата и да им даде
пример за добра интеракција со возрасните кои се вклучени во нивниот живот, интеракција која се
базира на почит и поддршка.
Интеракцијата која може да послужи како добар пример за комуникација меѓу сите учесници во процесот,
во кој е слушнато и уважено мислењето на секој, им помага на децата да се здобијат со самодоверба и
понатаму да се развијат во грижливи и внимателни членови на општеството.
1.1
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ПРИНЦИПИ

И Н Д И К АТО Р И Н А К В А Л И Т Е ТО Т

Учителот остварува
пријателски однос со децата
и се однесува кон нив со
почит, што придонесува за
развој на претставата за
себеси кај секое дете и за
подобрување на учењето.
1. Интеракцијата на учителите

е срдечна и полна со грижливост со што се изразува почитта кон
учениците и задоволството од работата со нив.
2. Интеракцијата на учителите и нивните очекувања од децата се во
согласност со нивниот развој и учење.
3. Учителот во текот на денот често стапува во интеракција со секое дете
индивидуално, помагајќи му да стане посигурно и стимулирајќи го
неговото учење и развој.
4. Интеракцијата на учителот е во согласност со емотивните, социјалните,
физичките и когнитивните потреби и способности на детето.
5. Учителот им дава можност на децата да направат избор кој ќе биде
согледан и почитуван од другите.
6. Интеракцијата на учителот ја поттикнува иницијативноста,
автономноста, самостојноста и потребата за лидерство на децата.

1.2
Интеракцијата на учителот
придонесува за развој на
заедницата за учење во која
секое дете има чувство дека
припаѓа и дека има потполна
поддршка да ги оствари сите
свои потенцијали.

1. Учителот го поттикнува социјалниот развој на децата помагајќи им
да стапат во меѓусебна интеракција и преку заемно разбирање,
поддршка и развивање на чувство на припадност во заедницата, да ги
достигнат развојните и воспитно-образовните цели.
2. Учителот подготвува активности за децата преку кои тие треба да
научат како да ги разликуваат чувствата, да ги препознаваат кај себе и
кај своите другарчиња и да можат слободно да зборувараат за нив.
3. Учителот ги негува демократските вредности така што секое дете
е поттикнато да го изрази своето мислење на начин соодветен на
неговата возраст и да учествува во донесувањето одлуки.
4. Учителот на разновидни начини го стимулира и поддржува развојот
на јазикот на учениците и нивната меѓусебна комуникација.

1.3
Учителот остварува
осмислена и двонасочна
интеракција со возрасните
за да го овозможи развојот и
учењето на децата.

1. Во релациите со семејствата, другите колеги и со членовите на
заедницата, учителот стимулира и поддржува социјална интеракција
која се базира на почит.
2. Учителот соработува со други стручни лица од воспитно-образовната
установа и заедницата со цел да го подобри развојот и учењето на
децата.
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2. Вклучување на семејството и заедницата
во образовниот процес
За да можат децата да учат и да се развиваат потребна е цврста соработка на учителите со семејствата
и другите членови на заедницата. Кога учителот ќе ја разбере важноста на учењето дома и важноста на
семејството како првобитен образовен и социјален фактор кај детето, ќе може да гради мостови помеѓу
училиштето и семејството/заедницата и да остварува двонасочна комуникација.
За да се овозможи успешно учење и развој на децата мора да бидат земени предвид различните услови
во семејството и зедницата од која тие доаѓаат. Успешната соработка на учителите со семејствата се
остварува доколку учителот е свесен за многуте начини на кои семејството може да придонесе децата
да учат подобро, да се подобри атмосферата во училницата и во учлиштето.
Учителот ги почитува интересите и одговорностите на сите кои се вклучени во образованието и
формирањето на иднината на децата доколку оствари успешна комуникација и интеракција меѓу
семејствата, училиштето и заедницата со што се придонесува за создавање на поцврсто општество.
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ПРИНЦИПИ

И Н Д И К АТО Р И Н А К В А Л И Т Е ТО Т

2.1
Учителот остварува
партнерство со семејствата и
создава различни можности
семејствата и членовите на
заедницата да учествуваат
во учењето и развојот на
децата.

1. Членовите на семејствата се поканети и добредојдени во училницата
и учителот изнаоѓа разни начини тие да учествуваат во образовниот
процес и животот на децата.

2.2
Учителот користи формални
и неформални прилики
за комуникација и
споделување информации
со семејството.

1. Учителот редовно комуницира со семејствата во врска со нивните деца,
за развојната и наставната програма и за случувањата во училницата.

2. Учителот ги вклучува родителите во заедничкото донесување одлуки
во врска со учењето, развојот на децата и социјалниот живот во
училницата.
3. Учителот со членовите на семејствата донесува заеднички одлуки во
врска со условите за учење на децата.

2. Учителот редовно комуницира со семејствата за да дознае нешто
повеќе за средината од која доаѓа детето и за да увиди кои се неговите
посилни страни, неговите интереси и потреби.
3. Учителот создава можности семејствата да учат едно од друго и да се
поддржуваат меѓусебно.
4. Учителот ги чува во доверба информациите за семејствата и децата.

2.3
Учителот ги користи
изворите од заедницата
и од семејната култура за
да ги збогати развојните
и спознајните искуства на
децата.

1. Учителот ги воведува децата во заедницата или ги кани членовите
на заедницата во училницата со цел да го поттикне учењето и
социјализацијата на децата.
2. Учителот им помага на семејствата да дојдат до информации, извори
и услуги кои им се потребни за да се подобри учењето и развојот на
нивните деца.
3. Учителот ги користи своите познавања за заедницата и за семејствата
на децата како интегрален дел од наставниот план и од спознајното
искуство на децата.
4. Учителот може да им понуди на родителите и на членовите на
семејството информации и идеи за создавање постимулативни услови
за учење во домот и да им помогне на родителите да ги подобрат
своите компетенции.
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3. Инклузија, почитување на разликите
и на вредностите на демократијата
Овозможувањето секое дете и семејство, особено оние кои се дел од ранливите групи, да бидат вклучени,
почитувани и вреднувани, да партиципираат и да работат на остварување на заедничките цели и да
го развијат својот потенцијал е од интегрално значење за квалитетната педагошка пракса. Неопходно
е секојдневната училишна пракса да ги рефлектира верувањата опфатени во Конвенцијата за детски
права на Обединетите Нации и во сличните интернационални и национални документи.
Учителот претставува модел и гарантира дека преку секојдневните активности децата учат да ги
почитуваат и вреднуваат разликите, да развиваат вештини и активно да учествуваат во заедницата.
Учителот е промотор на препознавањето на различните потреби, на ефективната соработка за
достигнување на една заедничка цел и на почитувањето на посебните интереси и потреби на единките
или групите деца. Секое дете треба да биде доживеано како активен учесник во образовниот процес,
како индивидуа и како рамноправен член на заедницата и на општеството.
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ПРИНЦИПИ

И Н Д И К АТО Р И Н А К В А Л И Т Е ТО Т

3.1
Учителот дава подеднакви
можности секое дете и
семејство да учествуваат
во образованиот процес,
без разлика на полот,
расата, етничкото потекло,
културата, мајчиниот јазик,
религијата, семејната
структура, социјалниот
и економскиот статус,
возраста или посебните
потреби.

1. Учителот е свесен за своите убедувања, ставови и искуства и за тоа
дека тие влијаат на начинот на реализирање на наставата и на неговата
комуникација со децата и со семејствата.

3.2
Учителот им помага на
децата да ги разберат,
прифатат и почитуваат
разликите.

1. Учителот умее да ги цени и да ги вклучи во наставата разликите кои се
јавуваат кај семејствата и кај другите членови на зедницата.

3.3
Учителот им помага на
децата да ги разберат
вредностите на граѓанското
општество и да ги совладаат
потребните вештини за да
учествуваат во него.

1. Учителот ги одобрува и почитува оние деца кои имаат поинакви
ставови и им помага да развијат вештини да ги изразат тие ставови на
соодветен начин.

2. Учителот се однесува со почит, уважување и грижа кон секое дете,
давајќи им подеднакви можности на децата да учествуваат во сето она
што се случува во училницата.
3. Учителот се однесува со почит, уважување и грижа кон секое семејство
и изнаоѓа начини да го вклучи во образованието на нивното дете.
4. Учителот користи јазик и активности со кои може да се избегнат
родовите и други стереотипи.
5. Учителот ги приспособува условите и активностите за учење со цел
децата со различни способности, со различно едукативно и социјално
минато да можат да учествуваат во сите активности.

2. Учителот постојано, со почит и одобрување, им укажува на децата за
разликите кои постојат надвор од училиштето.

2. Учителот им помага на децата да разберат како стереотите и
предрасудите можат да влијаат на нивните ставови и однесување.
3. Учителот ги насочува децата дека треба да ги сметаат за еднакви сите
деца и кон нив да се однесуваат со почит, а истото да го очекуваат и од
односот на другите кон нив.
4. Учителот го воведува концептот за лична одговорност кон околината
и им овозможува на децата истата да ја практикуваат низ разновидни
активности.
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4. Проценка и планирање
Во квалитетната педагошка пракса проценката и планирањето имаат многу важна улога. Учителот, во
кохезивна рамка, ги комбинира очекувањата соодветни на развојното ниво на детето, националните
образовни стандарди, слободата за креативност и истражување и индивидуалните и групни интереси и
потреби. Циклусот проценка-планирање го поддржува развојот и учењето на секое дете, темелејќи се
на детската љубопитност, предходните познавања, вештини, интереси и искуства.
Важно е процесот да го поттикнува развојот на самооценувањето и користењето на вештините за
доживотно учење. Користејќи систематско набљудување на децата и други соодветни стратегии,
учителите креираат долгорочни и краткорочни образовни планови во кои се вклучени и индивидуалните
и групните интереси, со што децата се поттикнуваат кон нови достигнувања.
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Учителот планира врз основа на она што децата веќе го знаат и разбираат и планот одредува што е
потребно за секое дете да може во целост да ги оствари своите потенцијали. При планирањето треба да
се имаат предвид различните способности и стилови на учење на секое дете индивидуално. Тие треба
да можат да бидат модифицирани ако се појави потреба за тоа. Во циклусот на проценка и планирање
треба да бидат вклучени децата, семејствата и стручни лица од областа. Проценката и планирањето
треба да бидат прецизно дефинирани, но и да постои простор за флексибилност, земајќи го предвид
напредокот во учењето и она што се случува во животот на детето, заедницата и светот. Тие треба да
одредуваат каде може да се направи подобрување и да ги дефинираат наредните постапки.

ПРИНЦИПИ

И Н Д И К АТО Р И Н А К В А Л И Т Е ТО Т

4.1
Учителот редовно и
систематски го следи
напредувањето на секое
дете, процесот на учење и
неговите достигнувања.

1. Учителот користи систематско набљудување и други соодветни
инструменти за оценување кои го одразуваат процесот и резултатите
од учењето и развојот.

4.2
Учителот ја планира
воспитно-образовната
работа според
информациите што ги
има за децата и според
националните планови и
програми.

1. Учителот планира активности соодветни на развојното ниво и
интересите на децата за да им овозможи да ги достигнат потребните
компетенции за истражување и доживотно учење.

2. Учителот проценува колку детето треба да биде вклучено за да научи
со разбирање и во согласност со тоа прави соодветни прилагодувања.
3. Учителот внимава при процесот на оценување да ги зема предвид и
да се потпира на посилните страни на детето, неговите интереси и
индивидуални потреби.

2. Учителот планира активности базирани на интересите на децата и
изнаоѓа начини да ги задоволи индивидуалните стилови на секое дете.
3. Учителот планира активности во кои се балансирани индивидуалниот
пристап, пристапот во работата во мали групи или со целото оделение.
4. Учителот подготвува повеќе разновидни активности со цел децата
постојано да бидат ангажирани и поттикнувани за нови предизвици.
5. Плановите и реализацијата на учителите треба да бидат флексибилни
за да ги препознаат и инкорпорираат промените кои се случуваат во
поглед на условите и интересите и потребите на децата.
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4.3
Учителот ги вклучува
учениците, семејствата и
соодветните стручни лица
во процесот на проценка и
планирање.

1. Учителот им помага на учениците да станат успешни во
самопроценувањето и во донесувањето одлуки за нивното учење и
однесување базирани на јасни и доследни критериуми.
2. Учителот ги насочува учениците при вреднувањето на постапките и
работата на другите.
3. Учителот споделува информации со семејствата за напредокот на
учениците и за нивните интереси и ги вклучува во дефинирањето
краткорочни и долгорочни индивидуални цели
4. Кога е неопходно, учителот во процесот на проценка и планирање
вклучува соодветни стручни лица.
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Некаде помеѓу апстрактното
и премногу поедноставениот
универзализам и релативизам,
кој не поставува повисоки
барања од хоризонтот на секоја
култура, човекот треба да
инсистира и на правото да биде
поинаков и на тоа да ги споделува
универзалните вредности.
- UNESCO, Жак Делор
Учењето: Скриено богатство
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5. Стратегии и техники на подучување
Квалитетниот образовен процес се развива врз верувањето дека грижата, учењето и негата формираат
кохерентна целина и дека добросостојбата и ангажираноста на децата се основа на учењето. Тргнувајќи
од тезата дека учењето се случува на разни начини и во разни ситуации, крајната цел на педагошкиот
процес е да се постават високи, но сепак реални очекувања за секое дете и да се поттикнува
љубопитноста, истражувањето, критичкото размислување и соработката, така што секое дете ќе може
да развие афинитети и вештини за доживотно учење.
Стратегиите кои ги користат учителите треба да го зајакнат учењето, одразувајќи ги демократските
вредности, когнитивниот развој и академските достигнувања во склад со општествениот развој.
Стратегиите треба да резултираат со развивање вештини кои се неопходни за децата да станат одговорни
членови на заедницата, како што се на пример чувството за емпатија, грижата за другите, почитувањето
на разликите како и формирање, изразување и оправдување на своите размислувања, правење добар
избор, донесување интелигентни одлуки и успешно постигнување согласност. Учителот донесува одлуки
и избира наставни стратегии кои ќе им помогнат на децата да постигнат најдобри резултати во учењето,
да ги достигнат целите дефинирани во националните образовни стандарди, како и нивните лични цели.
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ПРИНЦИПИ

И Н Д И К АТО Р И Н А К В А Л И Т Е ТО Т

5.1
Учителот користи
разновидни стратегии,
дефинирани со
националната образовна
стратегија, кои активно
го ангажираат детето да
ги развие своето знаење,
вештини и афинитети што
претставува основа за
доживотно учење.

1. Учителот користи разновидни стратегии и преку холистички приод ги
опфаќа сите развојни области на детето.

5.2
Учителот користи
наставни стратегии кои го
поддржуваат емотивниот
и социјалниот развој на
детето.

1. Учителот подготвува активности кои го зајакнуваат чувството за
индивидуалност и идентитет кај децата.

2. Учителот користи активности кои го поттикнуваат истражувањето,
експериментирањето, самостојното промислување и креативноста.
3. Учителот користи стратегии кои поттикнуваат размислување и
решавање проблеми на повисоко ниво.
4. Учителот го цени неформалното учење и умее да создаде можности за
учење и надвор од училницата.
5. Учителот разговара со децата за тоа кои се крајните цели на учењето
и ги поттикнува да размислуваат за процесот на учење и неговите
резултати.
6.

Учителот ги поттикнува децата во процесот на учењето да ја користат
сета технологија која им е достапна и која е соодветна на возраста, за
да ги развиваат вештините неопходни во информатичкото општество.

2. Учителот користи стратегии кои ја зацврстуваат самостојноста и
иницијативноста кај децата.
3. Учителот користи стратегии кои ја поттикнуваат самоконтролата кај
децата.
4. Учителот користи стратегии кои им помагаат на децата да изградат
позитивни односи и да остварат соработка со другите.
5. Учителот кај децата ја развива способноста за разрешување на
конфликтни ситуации.

КОМПЕТЕНТНИ УЧИТЕЛИ ЗА XXI ВЕК

ISSA Принципи за квалитетна педагошка пракса

34

5.3
Со цел да ги овозможи
развојот и учењето, учителот
подготвува активности
соодветни на искуствата и
компетенциите на децата.

1. Учителот го поврзува новиот наставен концепт и здобиените вештини
со животот и предходните искуства на децата.
2. Учителот обезбедува соодветна поддршка за децата во согласност со
нивните потреби и развој.
3. Учителот ги поттикнува децата да си постават цели и очекувања во
врска со нивното учење кои одговараат на нивното развојно ниво и да
размислуваат за резултатите од учењето.
4. Учителот ги интегрира искуствата од учењето со цел децата да можат
да ги согледаат врските помеѓу она што го учат и секојдневниот живот
и како наученото да го користат во секојдневието.
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Внимавајте што зборувате, децата слушаат. Внимавајте што правите, децата
гледаат. И учете. Децата можеби нема да почитуваат – но ќе слушнат. Тие ќе ве
следат кога треба да се избере патот, да се научи што да се биде. Внимавајте
пред да кажете „Слушај ме.“ Децата ќе слушнат.
— Мајката на Рапунзел, од мјузиклот Во шумата на Стивен Сондхајм
5.4
Учителот користи стратегии
кои ги промовираат
демократските процеси и
процедури.

1. Учителот применува и промовира процеси и процедури кои ќе ги
поттикнат децата позитивно да соработуваат меѓу себе.
2. Учителот користи стратегии кои ќе ги поттикнат децата да земат учество
во општеството и да ги разберат одговорностите и последиците.
3. Учителот користи стратегии со помош на кои децата ќе научат подобро
што се тоа правила и ограничувања и ќе научат да ги почитуваат
правата на другиот во демократското општество.
4. Учителот им дава можност за избор на децата во процесот на учење и
во секоја друга ситуација и им помага да ги разберат последиците кои
тој избор ги условува.

КОМПЕТЕНТНИ УЧИТЕЛИ ЗА XXI ВЕК

ISSA Принципи за квалитетна педагошка пракса

36

6. Креирање средина за учење
Условите за учење имаат исклучително влијание врз когнитивниот, социјалниот, емотивниот и
психичкиот развој на децата. Со креирањето на физички и психолошки безбедна средина, која располага
со разновидни материјали, задачи и ситуации прилагодени на развојот на детето, учителот го поттикнува
учењето низ самостојно и групно истражување, преку игра и интеракција меѓу децата и возрасните.
Овозможувајќи секое дете да се чуствува добредојдено, учителот гради и одржува атмосфера во која
секој поединец е почитуван, секое дете и неговото семејство се важен дел од заедницата во училницата
и секое дете може да учествуваа во развојот и одржувањето на заедничкиот простор во неа. Кога на
децата ќе им се понуди сигурна средина која одговара и на нивните специфични потреби, тие ќе бидат
мотивирани да работат заедно, да се вклучат во различни активности и да научат да бидат иницијативни.
Околината на училиштето и изворите од неа се подеднакво значајни компоненти во процесот на учење.
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ПРИНЦИПИ

И Н Д И К АТО Р И Н А К В А Л И Т Е ТО Т

6.1
Учителот создава услови за
учење во кои секое дете се
чувствува добро.

1. Учителот создава атмосфера во која секое дете се чувствува пријатно и
како дел од заедницата.
2. Учителот ги почитува децата интересирајќи се за нивните чувства,
идеи и искуства.
3. Учителот создава услови во кои секое дете може слободно да се
изразува.
4. Учителот создава услови кои ги поттикнуваат децата да преземаат
иницијативи за развој и учење.
5. Учителот ги поттикнува децата да се зближуваат меѓу себе и да остварат
индивидуален однос со него/неа.

6.2
Учителот создава и одржува
отворени, сигурни, здрави
и стимулативни услови
кои ги потикнуваат децата
на истражување, учење и
независност.

1. Учителот создава сигурен простор за децата кој лесно може да се
надгледува.
2. Учителот создава пријатен простор за децата во кој тие се чувствуваат
слободно додека учествуваат во разновидни активности.
3. Учителот го организира просторот според интересот на децата со цел
тие да бидат поттикнати да учат и да се развиваат.
4. Учителот користи разновидни соодветни материјали кои им се
достапни на децата и кои ги стимулираат да истражуваат, играат и учат.
5. Учителот ги охрабрува децата да земат активно учество во
планирањето, уредувањето и одржувањето на училницата.
6. Учителот го прилагодува просторот во училницата со цел тој да
одговара на индивидуалните и на потребите на целата група.
7. Учителот ја користи околината на училиштето како извор од кој може
да се учи.

6.3
Учителот создава услови кои
го потикнуваат чувството за
припадност кон заедницата
кај децата и нивното учество
во создавањето на културата
во училницата.

1. Учителот дава јасни објаснувања во врска со своите очекувања за
однесувањето на децата и ги ангажира во креирање на правилата.
2. Учителот создава средина која се потпира на демократските вредности
и поттиткува учество.
3. Учителот постојано изнаоѓа соодветни начини да ја поттикне
самоконтролата и независноста кај децата.
4. Учителот го насочува однесувањето на децата имајќи ја предвид
личноста и развојното ниво на секое дете.
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7. Професионален развој
Квалитетната педагошка пракса ја имплементираат учители кои постојано вложуваат во својот личен и
професионален развој, кои ги користат своите знаења во секојдневната пракса и кои соработуваат со
останатите во креирањето на доживотното учење. Задачата на учителот е да ги имплементира барањата
и стандардите содржани во националната програма кои се базираат на теоријата дека секое дете е
успешен ученик.
Учителот го моделира и споделува задоволството од учењето нудејќи можности за негово развивање
и подобрување и подготвен е да одговори на предизвиците во секојдневниот живот и работа,
општествените промени, зголемениот број на информации и појавата на новите технологии. Активното
учество, критичкото размислување и партнерската работа со другите му овозможуваат на учителот
да се здобие со нови знаења и вештини, да ги оформи ставовите, да создаде пријателства кои ќе му
помогнат да работи подобро, да ја збогати својата личност и да стане порешителен во застапувањето за
квалитетно образование за сите деца.
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ПРИНЦИПИ

И Н Д И К АТО Р И Н А К В А Л И Т Е ТО Т

7.1
Учителот постојано ги
развива своите компетенции
со цел да достигне и
одржи висок квалитет на
наставата во согласност со
современите трендови и
барањата на модерниот свет.

1. Учителот е свесен за важноста на доживотното учење и ги користи
сите прилики за професионален развој.
2. Учителот размислува, проценува, бара повратни информации, ја
евалуира својата педагошка работа и нивото на професионално
знаење и прави промени кога тоа е неопходно.
3. Учителот е подготвен да соработува со цел да ја подобри својата
работа, но и да достигне повисоко професионално ниво.
4. Учителот е тој кој ги донесува одлуките за својата професија користејќи
ги своите знаења, вештини и независното и критичко размислување.
5. Учителот активно учествува во општествените збиднувања и постојано
ја нагласува важноста на квалитетното образование и неопходноста
секое дете да добие квалитетно образование.

За мене како родител,
професионалноста
на учителите е
многу важна. Имам
голема доверба во
нив и кога знам дека
тие инвестираат
во своето знаење
и вештини тоа
ми помага да се
концентрирам на
мојата секојдневна
работа.
—Родител од Словачка
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Извори
Развојот на ISSA принципите за
квалитетна педагошка пракса
е базиран и инспириран од
многу меѓународни документи,
резултати од истражувања,
методологии и искуства на
практичари од целиот свет. Во
оваа листа се наведени само
најкористените извори.
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За ISSA
ISSA – Промовирање квалитетно образование и еднакви можности од самиот почеток
Меѓународната асоцијација Чекор по чекор (International Step by Step Association ISSA) е мрежа која поврзува
организации и професионалци од 29 земји - воглавно од Централна и Источна Европа и од Коменвелтот на
независни држави - кои работат на полето на раниот детски развој и образование. ISSA се залага за подеднаква
достапност на квалитетното образование за сите деца на возраст од раѓање до завршување на основното
образование.
Од своето основање во 1999, ISSA се развива врз основа на воспитно-образовната методологија “Чекор по Чекор” и
благодарение на вибрантното вмрежување и промени иницирани од програмата со цел подобрување на животот
на децата и нивните можности за успех. Низ годните, ISSA прерасна во најеминентна мрежа за ран детски развој
во земјите од Централна и Источна Европа и од Коменвелтот на независни држави.
ISSA за своите членки обезбедува:


Професионален развој и развивање на капацитетите



Размена на информации и вмрежување



Техничка поддршка во креирањето и имплементацијата на програми за ран детски развој



Интернационална поддршка



Учество во заеднички проекти



Издаваштво и публикации



Годишни конференции и други настани

ISSA услуги - основа за соработка и партнерство


Извори, техничка поддршка и обука за ран детски развој од различни сфери, вклучувајќи креирање
интерактивна и инклузивна средина за учење во предучилишните и училишните установи каде детето е
во фокусот на вниманието; поддршка на образование кое се темели на демократски вредности, почит кон
разликите и социјална правда; промовирање на унапредување на родителските вештини; билингвално
образование итн.



Обука, менторирање и поддршка на истражувањата во сферата на квалитетната педагошка пракса за ран
детски развој, базирани на Компетентни учители за XXI век: Принципи за квалитетна педагошка пракса.



Обука за образование за социјална правда, поддршка, родителски вештини, развој на програми и креирање и
имплементација на проекти.



Програми/модули за обука, курикулуми и материјали за предавање наменети за различни целни групи.



Сликовници за деца достапни на различни јазици, со вклучени упатства за учителите и родителите.
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I S S A О Р ГА Н И З А Ц И И Ч Л Е Н К И
ALBANIA

Qendra Hap pas Hapi

ARMENIA

Step by Step Benevolent Foundation

AZERBAIJAN

Center for Innovations in Education

BELARUS

Belorussian Parents’ and Teachers’ League Step by Step

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Center for Educational Initiatives Step by Step

BULGARIA

Step by Step Program Foundation

CROATIA

Open Academy Step by Step

CZECH REPUBLIC

Step by Step Czech Republic Foundation

ESTONIA

Hea Algus

GEORGIA

Center for Educational Initiatives

HAITI

Step by Step Program/Tipa Tipa

HUNGARY

Ec-Pec Foundation

KAZAKHSTAN

Community Foundation Step by Step

KOSOVO

Kosova Education Center

KYRGYZSTAN

Foundation for Education Initiatives Support

LATVIA

Center for Education Initiatives

LITHUANIA

Center for Innovative Education

MACEDONIA

Step by Step Foundation for Educational and Cultural Initiatives

MOLDOVA

Step by Step Educational Program

MONGOLIA

Mongolian Education Alliance, Step by Step Program

MONTENEGRO

Pedagogical Center of Montenegro

ROMANIA

Step by Step Centre for Education and Professional Development

RUSSIA

Russian Foundation for Education Development «Soobschestvo»

SERBIA

Centre for Interactive Pedagogy

SLOVAKIA

Wide Open School Foundation

SLOVENIA

Educational Research Institute, Centre for Educational Initiatives—Step by Step

TAJIKISTAN

Branch Oﬃce of the International Organization of Open Society Institute

UKRAINE

Ukrainian Step by Step Foundation

UZBEKISTAN

Farzandim-Jigarbandim
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Т И М О Т Н А Ф О Н Д А Ц И Ј АТА Ч Е К О Р П О Ч Е К О Р
Сузана Киранџиска

Извршен директор
suzana@stepbystep.org.mk

Симона Палчевска

Образовен координатор (Скопје)
simona@stepbystep.org.mk

Атина Тасевска

Образовен координатор (Скопје)
tina@stepbystep.org.mk

Петра Ристиќ

Образовен координатор (Охрид)
petra@stepbystep.org.mk

Татјана Лазаревски Ѓоргиева

Образовен координатор (Велес)
tanja@stepbystep.org.mk

Зорица Јовановска

Образовен координатор (Неготино)
zorica@stepbystep.org.mk

Елеонора Чабуковска

Образовен координатор (Радовиш)
eleonora@stepbystep.org.mk

Кристина Леловац

Проект координатор
kika@stepbystep.org.mk

Бранка Трифуновска

Проект координатор
branka@stepbystep.org.mk

Мајда Јошевска

Проект координатор
majda@stepbystep.org.mk

Мирослав Стојановиќ

Административен асистент
suki@stepbystep.org.mk

Лида Трајковска

Техничка поддршка
lida@stepbystep.org.mk

Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија
Партизански одреди 72а – мезанин, 1000 Скопје, Р. Македонија
TЕЛ/FAX: + 389 2 30 77 900
EMAIL АДРЕСА: info@stepbystep.org.mk
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ISSA – Иновативна мрежа од професионалци
и организации од земјите од Централна
и Источна Европа и Централна Азија, кои
работат на полето на раниот детски развој
залагајќи се за квалитетно образование
достапно за сите деца.

