
Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

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

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
И СВЕСТА ЗА ДЕМОКРАТИЈА КАЈ 
Р О М И Т Е П РЕ К У О Б РА З О В А Н И Е

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects
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Драги пријатели и соработници,

Ве поздравуваме со најновото издание на нашиот електронски 

билтен каде може да дознаете повеќе за тековните активности и 

проекти на кои работеше нашата фондација во периодот од 

јули до октомври. Во овој период го одбележавме и 

Меѓународниот ден на учителот, па по тој повод ја 

споделуваме со вас Учителската заклетва која беше изработена 

на овогодинешната Регионална конференција на едукатори во 

Босна и Херцеговина, на која учествуваше и нашата фондација. 

 

Се надеваме дека ќе уживате во содржините на ова издание и 

дека истото ќе го споделите со вашите колеги и соработници.
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Се колнам дека својата професија ќе ја работам со љубов, совесно и гордо. 

Дека ќе ги сакам и почитувам децата, ќе се грижам за нивната добробит и 
секогаш моите постапки ќе бидат водени во нивен интерес.

Дека ќе учам и ќе растам заедно со нив.

Дека во секое дете ќе го пронајдам и ќе го негувам она што е добро и 
благородно.

Дека кај нив ќе развивам истрајност, верба во себе и самопочит..........

 

УЧИТЕЛСКА ЗАКЛЕТВА

VIII РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЕДУКАТОРИ

Едукативни 
активности за 
девојки и жени

Читачко 
катче

Едукативни 
прошетки 
и дружења

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И 
УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ 
НА ТИМОТ НА ФОНДАЦИЈАТА 
„ Ч Е К О Р  П О  Ч Е К О Р “

Овој проект е финансиран од Европската Унија

http://stepbystep.org.mk
https://www.usaid.gov
https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/early-childhood-program
http://stepbystep.org.mk
http://europa.eu/index_en.htm


  
 

 

УЧИТЕЛСКА ЗАКЛЕТВА

VIII РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЕДУКАТОРИ

Се колнам дека својата професија ќе ја работам со љубов, совесно и гордо. 

Дека ќе ги сакам и почитувам децата, ќе се грижам за нивната добробит и секогаш моите 
постапки ќе бидат водени во нивен интерес.

Дека ќе учам и ќе растам заедно со нив.

Дека во секое дете ќе го пронајдам и ќе го негувам она што е добро и благородно.

Дека кај нив ќе развивам истрајност, верба во себе и самопочит, и секогаш кога ќе треба, ќе 
бидам до нив за да им помогнам и да им дадам крила.

Ќе им пружам поддршка и потпора на патот кон нови познанија. 

Ќе ја поттикнувам нивната љубопитност, ќе ги охрабрувам да прашуваат а кога нема да имам 
одговори, ќе ги учам како да трагаат по нив.

Ќе го штитам нивното право на сопствено мислење.

Ќе ги воспитувам во себе да носат мир и да живеат со останатите во слога, да ги разбираат 
другите и да ја препознаваат различноста како богатство и прилика за учење. 

Ќе ги поттикнувам активно да придонесуваат во животот на целата заедница.

Ќе направам се моите ученици да чувствуваат дека се добредојдени, прифатени и безбедни во 
нашето училиште.

Ќе им бидам партнер на нивните родители и ќе се трудам да бидам личност во која тие ќе имаат 
доверба.

Ќе го штитам правото на приватност на децата и семејствата и нема никогаш да зборувам за нив 
без нивна дозвола. 

Ќе им помагам на колегите кои сакаат да се унапредуваат.

Ќе ги отворам своето срце и ум да учат и да го разберат она што е ново и различно за да бидам 
подобар/подобра учител/учителка и ветувам дека ќе ги живеам вредностите на кои ги 
подучувам.

Во пишувањето на заклетвата учествуваа 300 воспитувачи, учители, наставници и 
други учесници на осмата Регионална конференција на едукатори 

Неум, 25.08.2016. година
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

Јазична и математичка писменост за интелектуален развој 

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

Настанот го отвори Директорот на Мисијата на УСАИД, Џејмс Стајн,

кој во своето обраќање на македонски јазик истакна: „Проектот на 

УСАИД „Со читање до лидерство“ започна пред точно три години. 

Од тогаш, ние работиме заедно со вас за да ги подобриме 

читањето и сметањето кај учениците во Република Македонија. 

Три години го промовираме читањето во и надвор од училницата 

како начин за откривање нови светови.” Тој, исто така, додаде: 

„Особено сум горд и среќен што денес ќе слушнеме инспиративни 

идеи од талентирани претставници на образовната фела, 

родители и ученици кои веќе постигнуваат големи успеси. Да ја 

искористиме оваа можност да учиме едни од други, да 

споделуваме идеи и заеднички да се развиваме во нашата работа.”

На 5-ти октомври 2016 година, повеќе од 400 гости ја наполнија салата на кино „Фросина“ за да го 

одбележиме Меѓународниот ден на писменоста, Меѓународниот ден на учителите и Детската недела. 

Фондацијата „Чекор по чекор“ во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ го организираше 

настанот “Speech4Teach – Инспирација за едукација”.

ИНСПИРАЦИЈА ЗА ЕДУКАЦИЈА!

 

 

“Speech4Teach – Инспирација за едукација”  понуди инспиративни идеи за писменоста и образованието 
од страна на еминентни практичари од областа на образованието, родители и талентирани ученици.

Сузана Киранџиска, директорка на Фондацијата „Чекор по чекор“ и 

раководител на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“  потсети на 

настаните кои беа организирани со цел да се промовираат активностите 

во овој проект и ја истакна важноста од создавање повеќе прилики и 

настани каде ќе се говори за предизвиците и успесите во образованието. 
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На  се обратија седум говорници, “Speech4Teach – инспирација за едукација”

кои од различни аспекти, преку свои лични приказни и професионално 

искуство, говореа за предизвиците и успесите во образованието. 

Говорниците и темите на нивните говори беа:

Ÿ , Раководител на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во НЕБОЈША МОЈСОСКИ
образованието - „Позитивната страна на поразот“ 

Ÿ , естраден уметник, претседател на здужението за лица со ретки РЕБЕКА ЈАНКОВСКА РИСТЕСКИ
болести „Дајте ни крилја“ - „Да ги споиме нашите светови“ - видео порака 

Ÿ  училишен директор, наставник по математика - „Реформите во математиката“САТКИ ИСМАИЛИ,

Ÿ , училишен педагог - „Преоткривање на педагогијата“УБАВКА БУТЛЕСКА

Ÿ , ученичка, автор на три детски книги издадени на Амазон - „Што за мене значи МАЈА МИШЕВСКА
да си писмен денес?“

Ÿ , одделенски наставник - „Стимулативна училница - утопија или реалност?“ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА

Ÿ , ученик, ИТ првак - „Во мојот бинарен свет, јас гледам шарено“МАТЕЈ ПЛАВЕВСКИ

Овации, смеа, но и чувство дека промени на подобро се потребни и возможни, преовладуваше кај 

публиката. Тоа и беше целта на инспиративните говори - да нѐ поттикнат да размислиме и да го 

преиспитаме начинот на кој гледаме на работиме, да ни отворат нови перспективи за 

образованието. По инпиративните говори, публиката имаше можност за прашања кон говорниците.

Фондацијата „Чекор по чекор“ во рамки на овој настан понуди уште интересни активности. По 

инспиративните говори, следеа едукативни работилници во Детскиот креативен центар, каде стотина 

наставници, родители и останати учесници проследија презентации на нови збирки издадени од 

Фондацијата „Чекор по чекор“ , учеа како да изработуваат математички дидактички средства, 

илустрации за сликовници или како да ја преуредат училницата во попријатно катче за децата.

Им благодариме на сите наставници и останати претставници од училиштата, образовните институции и 

невладините организации, професорите и студентите од учителските факултети, и сите останати кои 

придонесоа настанот “Speech4Teach – Инспирација за едукација” да биде незаборавно искуство!
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„Оваа обука мора да е достапна за сите 
наставници во училиштето. Имаме 
потреба од вакви практични активности“. 

ÀÂÃÓÑÒ

£ÓÍÈ

наставник кој учествувал на обуката 
„Читаме, учиме и се забавуваме“ 
во О.У. Хасан Тахсини – Желино.

„Добивме нови идеи како и ние родителите да се 
вклучиме во активностите во училиштето. Оваа обука 
ја опишуваат две нешта: Здружен дух и ентузијазам.“

Во јуни 2016 го започнавме циклусот на проширување на обуките „Читаме, учиме и 
се забавуваме“,  и  надвор од „Математика +“ „Нашата училница- нашиот свет“
проектните училишта. Најдоцна до крајот на оваа учебна година овие обуки ќе 
стигнат до секое училиште во нашата држава. Процесот во кој ќе бидат опфатени 
по 3 претставници од сите училишта започна во 102 училишта поделени во 14 групи. 

Циклусот обуки за првите 14 групи отпочна со обуката за креативни техники за 
унапредување на јазичните вештини на учениците„Читаме, учиме и се забавуваме“.

Во август се одржаа обуките за креирање стимулативна средина за 
учење со цел учениците да влезат во „Нашата училница - нашиот свет“ 
училници кои се уредени на начин да ги изразуваат интересите на сите 
кои се вклучени во наставниот процес и да го поттикнуваат развојот на 
секое дете. Во овој процес особено ни беше важна вклученоста на 
родителите на секоја од овие обуки, а на обуката во О.У. „Ѓорче Петров“ 
- Скопје, се вклучија и учениците на нивна сопствена иницијатива.

родител кој учествувал на обуката 
„Нашата училница- нашиот свет“ 

во О.У. Ванчо Прке- ШтипC
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Оние кои не успеале да присуствуваат на обуките, нека не се разочаруваат, бидејќи до крајот 
на оваа година на нашата интернет страница ќе ги објавиме прирачниците со активности за 

подобрување на јазичните и математичките вештини на учениците од 1-3 одделение.

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

„Најдобра обука во моето досегашно искуство. Научивме нови 
техники, а најважно споделивме искуства со колегите од 
останатите училишта“ - наставник кој учествувал на 
обуката „Математика +“ во О.У. Кирил Пејчиновиќ- Кисела Вода

ÑÅÏÒÅ
ÌÂÐÈ

Во текот на месец септември го комплетиравме циклусот обуки 
реализирајќи ја и последната обука „Математика+“ за креативни техники 

за унапредување на математичките вештина на учениците . Сега сме 
подготвени за новата група обуки за дополнителни 67 училишта..

>I

I
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Перцепциите на наставниците 
за нивниот 

професионален идентитет
  

„Мора да ги укинат
 казните од екстерн

ото тестирање...

го изоставаат проце
сот на подобрување

 и развој.“
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Коментари на наставн
иците во врска со...

Со цел да се истражат димензиите на професионалниот идентитет на 
наставниците беше спроведена електронска анкета наменета за членовите на 
заедниците за учење. Ги одбравме токму овие наставници, бидејќи сметаме 
дека имаат што да кажат на темите на прашалникот, заради нивната 
посветеност и тенденцијата постојано професионално и лично да се 
усовршуваат.

Прашалникот се состоеше од 12 теми наменети да ги испитаат перцепциите на 
наставниците за постоечките наспроти посакуваните ситуации во нивната 
работа во врска со аспекти на нивниот професионален идентитет. Тие 344 
наставници – членови на заедниците за учење кои одговорија на прашалникот 
дадоа важен увид во проблемите со кои се соочуваат наставниците во смисла 
на својата улога и можноста да извршат влијание. Одговорите на отворените 
прашања за способноста на наставниците да создадат позитивна промена 
можат да се резимираат во три категории кои ги споделуваме во продолжение, 
заедно со автентични одговори од дел од испитаниците.

Начинот на кој се спроведува екстерната евалуација дава малку 
информации за што треба да се подобри кај наставниците, ги 
обесхрабрува наставниците за експериментација во наставата и 
ја намалува нивната автономија при oценувањето на учениците.

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
https://www.usaid.gov
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Имплементацијата на наставната програма е уште една област 
во која наставниците сакаат да имаат поголема слобода. Во 
суштина, добрите наставници кои знаат кои се потребите на 
нивните ученици се исто така вешти во адаптирањето на 
методите и содржините за постигнување на наставните цели.

„Слободата е во план
ирањето и во имплем

ентирањето на 

наставната програма. 
Новите програми има

ат многу стриктни 

правила за имплемен
тација и не дозволув

аат некои активности 

кои можат повеќе да и
м одговараат на потре

бите на учениците.“

„Слободата е во план
ирањето и во имплем

ентирањето на 

наставната програма. 
Новите програми има

ат многу стриктни 

правила за имплемен
тација и не дозволув

аат некои активности 

кои можат повеќе да и
м одговараат на потре

бите на учениците.“

„Слободата е во план
ирањето и во имплем

ентирањето на 

наставната програма. 
Новите програми има

ат многу стриктни 

правила за имплемен
тација и не дозволув

аат некои активности 

кои можат повеќе да и
м одговараат на потре

бите на учениците.“

Слично на трендовите во светот, македонските наставници се изземени од 
процесот на донесување одлуки во врска со политиките кои ја детерминираат 
нивната професија. Наставниците се чувствуваат изоставени како актери во 
креирањето на позитивна промена во образовниот систем заради што и не ја 
согледуваат поентата во она што треба да го имплементираат.

„Кога ги внесуваат овие промени, дополнувања 
[на постоечки политики], БАРЕМ ЕДНАШ да нè 
прашаа нас практичарите, какви промени се 
неопходни за поквалитетно образование.“

„Кога ги внесуваат овие промени, дополнувања 
[на постоечки политики], БАРЕМ ЕДНАШ да нè 
прашаа нас практичарите, какви промени се 
неопходни за поквалитетно образование.“

Овие увидувања укажуваат дека потребен е ангажман од целокупната 
заедница да се препознае потребата од поголема слобода во работата на 
наставниците, поголема доверба од системот дека тие можат да прават 
квалитетни одлуки и поголема заштита од штетни надворешни влијанија 
(политички притисок, притисок од родители/институции), со цел 
одржување на професионалниот интегритет на наставникот. Ова ќе го 
отвори патот кон создавање на системско вреднување на наставничкиот 
професионализам како уникатен и довербата во наставниците да ги 
постават и одржат стандардите на нивната професија. 
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Фондацијата „Чекор по чекор“ објави електронска 

збирка со позитивни практики од рана јазична и 

математичка писменост кои беа собрани преку 

отворен повик во текот на мај и јуни годинава. 

Наставници, родители, училишни директори, 

педагози и психолози, библиотекари, студенти и 

професори од наставнички факултети и 

организации за ран детски развој и образование 

ги споделија своите позитивни искуства при 

подучување мајчин јазик и математика.

„Збирката подготовки за час со користење на 

аудио-дигиталните сликовници“ изготвени од 

проектот исто е дополнета со нови подготовки 

за час изработени од наставници. За секој наслов 

од сликовниците сега нудиме подготовки за час, 

наставни листови, листови за следење и 

евалвација, што наставниците веќе ги користат 

за време на часовите. 

теEб uл н

сликовници отсега достапни и на турски јазик

Со цел да придонесеме за збогатување на ресурсите за 

најмладите ученици кои учат на турски наставен јазик, 

10 наслови од збирката сликовници „Нашата прва 

библиотека“ беа преведени на овој јазик и сега се 

достапни во електронска форма. Посетете ја 

дигиталната библиотека  за да ги www.stepbystep.org.mk

симнете сликовниците и да ги користите со вашите деца. 

Двете збирки кои се изработени со помош на алатката Microsoft OneNote, достапни се бесплатно во 
нашата . Фондацијата „Чекор по чекор“ им благодари на сите кои ги споделија Дигитална библиотека
своите искуства и практики и придонесоа за создавање на овие збирки. На овој начин создаваме 
вредна ризница позитивни практики и подготовки за час, кои понатаму, сите останати едукатори и 
родители можат да ги користат со децата во училницата или домот. Во алатката Microsoft OneNote, 
овие активности можат да се менуваат и адаптираат според потребите и условите во кои се користат.

10

НОВИ ЗБИРКИ СО ПОЗИТИВНИ ПРАКТИКИ 
ЗА НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ
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Сместена е во специјално пренаменето возило кое ги посетува основните 

училишта и локалните заедници со цел да обезбеди бесплатен пристап до ресурси 

за учење за најмладите ученици, дури и во најоддалечените, рурални места.

екат то аи  нал  трб кали а нБ у :ди
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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. 

Доколку сакате да ве посетиме во вашето училиште или во вашата локална заедница, 
контактирајте нѐ на тел: 02/3077-900 или е-пошта: daniel@stepbystep.org.mk

http://stepbystep.org.mk
https://www.usaid.gov
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И СВЕСТА ЗА 
ДЕМОКРАТИЈА КАЈ РОМИТЕ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ

www.stepbystep.org.mk

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

А к т и в н о с т и з а д е ц а в о е ду к а т и в н и т е ц е н т р и 

Едукативни активности за девојки и жени

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“ Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

 Association Centre for Educational Support DENDO VAS

И во текот на овој период продолжија активностите во центрите наменети за девојки и жени. Се одржаа низа 

информативни сесии на темите „Безбедно мајчинство“, „Важноста од позитивната дисциплина и воспитување 

како предуслов за подобро родителство“ и „Справување со последиците од поплавата“. Воедно се 

организираа бројни креативни работилници со мајки и деца за подобрување на домашната поддршка за 

совладување на наставните цели и содржини од областите природни науки, математика и мајчин јазик. 

Родителите и децата правеа кукли од разни материјали и притоа учеа за човечкото тело и органи и нивната 

функција, создаваа и играа игри за броење, класификација и сортирање, „На буква на буква“, „Брза 

географија“, и други едукативни игри, притоа совладувајќи теми од областа на граматиката и географијата. 

Активностите со децата вклучени во проектот продолжија во текот на летото во двата центри за едукација и 

поддршка – Дендо вас во Ѓорче Петров и Надеж во Шуто Оризари. Фокусот во работата со предучилишните 

деца беше на нивна подготовка за успешен старт во првото одделение. Фондацијата „Чекор по чекор“ на сите 

60 деца им подари училиштен ранец и неопходни работни материјали за почетокот на училишната година. 

Мошне сме горди што на 1 септември овие 60 деца тргнаа во прво одделение. 

Учениците во проектот кои се на училишна возраст исто така продолжија да работат во текот на летото. Со нив 

се организираа активности и работилници посветени на утврдување на наученото и на дополнување на сите 

знаења и вештини кои не беа на задоволително ниво. Воедно, се одржаа средби на наставниот персонал од 

училиштата на кои се разговараше за напредокот на децата, но и за предизвиците кои претстојат во новата 

учебна година. Со големо задоволство беше заклучено дека сите деца корисници покажаа подобрување на 

успехот како резултат на зголемената соработка со училиштата и поддршката која ја обезбедија центрите 

Дендо вас и Надеж.

Овој проект е финансиран од Европската Унија
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За повеќе информации за Проектот 
„Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“ 

обратете со до Елена Мишиќ, менаџер на проектот, преку е-пошта на:  или elena@stepbystep.org.mk
посетете ја интернет страницата на Делегацијата на Европската Унија во Р. Македонија 

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

Во текот на летото се организираа повеќе посети и 
активности заедно со други организации. Децата 
организирано присуствуваа на презентација на филмот 
„Големиот пријатен џин“, спроведоа взаемни посети со 
деца од село Теарце, Тетово во соработка со 
организацијата од Германија “Schueler Helfen Leben” и 
Центарот за Едукација и Развој од Теарце и Центарот за 
балканска соработка „Лоја“ од Тетово. Воедно, во 
соработка со Асоцијациите на извидници на Македонија 
и Франција се спроведе недела на извидништво во 
текот на која се организираа разни забавни извиднички 
игри и креативни активности - врзување јазол, 
изработување и „ловење“ риби од хартија, натпревар во 
куглање, скокање со вреќи, брзо носење на предмети, 
игри за одржување рамнотежа и концентрација, барање 
на скриено богатство и сл. Децата учеа како е да се 
работи во тим и се разговараше за солидарност, 
толеранција, дружељубивост.

Едукативни прошетки и дружења

Во рамки на читачкото катче се организираа 
повеќе едукативни работилници за девојки на 
возраст 13-18 години, на кои се обработуваа 
лектири од VIII и IX одделение и од средното 
образование. Корисничките се воведоа во 
светот на „Марта“, „Чорбаџи Теодос“, „Ана 
Каренина“, „Македонски народни приказни“ и 
„Илијада“. Се потенцираше важноста на 
навиката за читање и се стекнаа вештини за 
обработка и дискутирање за литературни дела.

Читачко катче
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Тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“ продолжува 

со своите заложби за постојан професионален развој 

на тимот и следење на сите современи текови од 

областа на раниот детски развој и образованието. 

Во изминатиот период, бевме дел од неколку 

меѓународни конференции и презентации каде ја 

презентиравме нашата работа и разменивме 

искуства со колеги од регионот и светот.

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ 
НА ТИМОТ НА ФОНДАЦИЈАТА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

Презентации на трудови на Европската конференција за 
истражување во областа на образованието во Даблин, Ирска

Во периодот 23 – 26 август, 2016 год., во Даблин, Ирска се одржа Европската конференција за 
истражувања во областа на образованието (European Conference in Education Research (ECER)) на 
која претставници од Фондацијата „Чекор по чекор“ – Македонија презентираа два научни труда 
„Импликации од примената на ЕГРА и ЕГМА во наставата по мајчин јазик и математика “ и „Гласот на 
прогресивните наставници – перцепции на наставниците за професионалниот идентитет. “ Ова 
беше одлична можност за учење и презентирање на наученото од нашите активности пред 
пошироката академска јавност.

Презентации на трудови на меѓународната научна конференција 
„Педагогијата во современото глобално општество“

Интститутот за педагогија при Филозофскиот Факултет - Скопје, од 19 до 21 септември во Охрид, 
одржа меѓународна научна конференција на која претставници од Фондацијата „Чекор по чекор“ 
презентираа трудови насловени, „Гласот на прогресивните наставници – членови на заедниците за 
учење“ и „Фактори поврзани со течноста при читањето и разбирањето кај учениците од второ и трето 
одделение во Македонија.“ Ова беше добра можност да се споделат искуствата од овој проект со 
пошироката академска јавност во Македонија и регионот.

Меѓународна конференција за ран детски развој во Вилнус, Литванија

Од 11 до 13 октомври, во Вилнус, Литванија, Меѓународната 
асоцијација „Чекор по чекор“ организираше конференција за 
ран детски развој каде практичари, креатори на образовните 
политики, родители и претставници од невладини организации 
од сите краеви на светот имаа можност да разменат мислења и 
идеи за можностите и предизвиците во раниот детски развој во 
време на брзо живеење и многубројни промени. 
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Регионална конференција за едукатори во Босна и Херцеговина

Веќе осма година по ред, Центарот за образовни иницијативи 
„Чекор по чекор“ – Босна и Херцеговина организира 
регионална конференција за едукатори. На овогодинешното 
издание во Неум, од 25 до 28 август, учествуваа повеќе од 300 
едукатори од 5 балкански земји. Многу интересни теми за 
работилници, предавања и дискусии беа дел од програмата на 
конференцијата, каде воедно беше создадена и заедничка 
Учителска заклетва.

Саем за образование во Босна и Херцеговина

На 28 октомври учествувавме на Саемот за образование во Сараево, Босна и Херцеговина, каде ги 
претставивме активностите на Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија. Саемот беше 
организиран како дел од завршните активности на проектот „Образование за праведно општество“ 
кој го спроведува Центарот за образовни иницијативи „Чекор по чекор“ - Босна и Херцеговина, со 
поддршка на УСАИД и Фондот Отворено општество - Босна и Херцеговина. На овој настан, освен 
практичари и претставници од образовните институции од Босна, беа присутни и претставници од 
пет земји од регионот - членки на Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор“.

Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“

бул. Партизански одреди бр.72а, 1000 Скопје

тел: + 389 2 30 77 900 и +389 72 307 327
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