
Кликнете на секој од насловите подолу за да стигнете 
директно до содржината која сакате најпрво да ја прочитате!

Добредојдовте во уште едно издание од нашиот е-билтен!

Промовиравме резултати од националната студија за писменост, но имавме и многу 
други настани, обуки и нови објавени ресурси за учење! Прочитајте повеќе на 
страниците од нашиот билтен.

  

Ве поздравуваме!

Тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“ 

.erutuf eht ginBuild

.nerdlihc gE nd tiuca

 „Резултатите од националната студија зборуваат за сериозни проблеми и ниско ниво на 
читање со разбирање и математичка писменост. Потребни се промени за постигнување 
на квалитетно образование, а тие промени ќе се станат реалност со планираната 
ревизија на наставните програми.“ - проф. д-р Рената Дескоска, министерка за 
образование и наука на презентација организирана од Фондацијата „Чекор по чекор“ 

Проф. д-р Рената Дескоска, 
министерка за образование

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

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

 Association Centre for Educational Support DENDO VAS
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„Локални решенија за глобални предизвици“
м е ѓ у н а р о д н а  к о н ф е р е н ц и ј а

З А Ј А К Н У В А Њ Е Н А К А П А Ц И Т Е Т И Т Е И С В Е С Т А З А 
Д Е М О К Р А Т И Ј А К А Ј Р О М И Т Е П Р Е К У О Б Р А З О В А Н И Е

Елена Мишиќ од Фондацијата „Чекор по чекор“ 
нов претседател на Управниот одбор на ИССА
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

2/14www.stepbystep.org.mk

Фондацијата „Чекор по чекор“ во рамките на проектот на УСАИД „Со читање до 
лидерство“ на 22 септември организираше презентација на резултатите од 
националната студија за јазична и математичка писменост за претставниците на 
образовните институции во земјата, Министерството за образование и наука, Бирото за 
развој на образованието, Државниот испитен центар, наставничките факултети, 
меѓународната донаторска заедница, локални организации, како и претставници од 
основните училишта во Македонија.

По презентацијата на резултатите, следеше плодна дискусија со препораки и идеи за 
понатамошни активности кои ќе ја подобрат почетната јазична и математичка 
писменост на учениците во Македонија. Предлозите и препораките беа на системско, 
училишно и наставно ниво, како и во насока за поголемо вклучување на родителите.

ПРЕЗЕНТИРАНИ 

Р Е ЗУЛ ТАТ И ОД 

НАЦИОНАЛНАТА 

С Т У Д И Ј А  З А 

П И С М Е Н О С Т22 септември презентација на резултатите од 

националната студија за јазична и математичка писменост

за претставниците на образовните институции во земјата

Препораки на системско ниво:

   ДИЦ да продолжи да ги спроведува ЕГРА и ЕГМА на секои три години;

   Ревизија на наставните програми и рецензија на учебниците;

   Интеграција на наставата;

   Ревизија на бројот на наставни часови;

   Ставање во функција на системот за професионален развој и кариерно напредување на наставниците;

   Кампања за заживување на библиотеките;
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С т у д и ј а т а  б е ш е  с п р о в е д е н а  в о  м а ј  2 0 1 6 

на репрезентативен примерок од 8000 ученици 

од сите основни училишта во Република Македонија, 

на македонски, албански и турски наставен јазик.
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   Суштинска поддршка и ангажирање на менаџментот во училиштето;

   Создавање услови за одржување на дополнителна и додатна настава за учениците;

   Редовно спроведување на процена на способностите за читање со разбирање и математика.

   Индивидуализиран пристап и диференцирана настава;

   Холистички пристап во развој на јазичните и математичките вештини;

   Инструменти за континуирано следење и вреднување на јазичниот и математичкиот развој.

Препораки за родителите:

   Планирање на слободното време на децата;

   Усогласување на времето на родителите со времето на децата;

   Заедничко читање со децата, но и давање сопствен пример на децата;

   Вклучување и на другите членови на семејството (баби/дедовци/браќа/сестри).

Препораки за училиштата:

Препораки за наставниците:

   Процена на оптималноста на мрежата на училишта и градинки;

   Менторство на наставниците пред да дипломираат и дополнително ако учениците не покажуваат резултати;

   Намалување на бројот на ученици во паралелка;

   Стручно усовршување на наставниот кадар;

   Подобрување на просторните услови;

   Воведување на подготвителна година во училиштата;

   Усогласување на барањата на БРО и ДПИ.
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?

ОБ ЈАВЕН Н ОВ ПРИРАЧНИК ЗА ЈАЗИЧНА ПИСМЕН ОСТ

Во август го објавивме прирачникот „Чекор по чекор до јазична писменост - 50 

активности за совладување на јазичните вештини“. Во овој прирачник споделуваме 50 

активности кои ќе им помогнат на наставниците во реализирање на наставата по 

мајчин јазик, но голем дел од нив можат да ги користат и родителите со своите деца 

дома. Активностите се наменети за ученици од прво до трето одделение, но со мала 

модификација може да ги користат и наставниците од погорните одделенија.

?

< < < За да го симнете и 

испечатите прирачникот, 

кликнете на насловната 

страница или посетете ја 

нашата он-лајн библиотека
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 даден е опис на активноста 

 

      набројани се потребните материјали

 

  објаснет е процесот на подготовка

„Во подготовката на овој прирачник земени се предвид сите препораки и сознанија од научни 

студии и истражувања кои се правени во последниве години и кај нас и во светот, и на 

наставниците им се предложени стратегии, идеи и инструкции за користење на разни 

визуелни и манипулативни дидактички средства за совладување на содржините од областа 

на јазичната писменост.” - проф. д-р Кирил Барбареев, Факултет за образовни науки- Штип

За секоја активност:

Во работните листови од прирачникот ви нудиме и простор за сите ваши забелешки и 
 адаптации кои ќе ги правите според вашите и потребите на децата со кои работите.

БР . 19             ЈУЛИ – НОЕМВРИ             2017

http://stepbystep.org.mk/mk/bilten
http://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/toolbox/Cekor_po_cekor_do_jazicna_pismenost.pdf
http://www.stepbystep.org.mk
http://www.facebook.com/USAIDMacedonia
http://www.stepbystep.org.mk


www.stepbystep.org.mk

Во овој период реализиравме и обуки за јазична писменост „Читаме, учиме и се 

забавуваме“ за наставниците кои се членови на заедниците за учење од 27 

училишта. На овие обуки учесниците се запознаваат со креативни активности и 

техники за поддржување на јазичното описменување на децата. Откако ги 

реализиравме обуките и за овие 27 училишта, можеме да кажеме дека наставници 

од сите училишта во Република Македонија „читаа, учеа и се забавуваа“ . 

5/14

Јазични активности во ОУ „Александар Македонски“ – општина Аеродром

Активности за загревање на учесниците во ОУ „Никола Карев“ – Радовиш 
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Во изминатиот период се случи важен чекор во имплементацијата на проектот, а тоа е предавање на одговорностите 

на менторите на заедниците за учење на избраните училишни координатори во 42 училишта. Училишните 

координатори се претставници од училиштата (одделенски наставници, педагози, психолози и директори) кои 

членовите на заедницата за учење ги избраа врз основа на нивната ангажираност во заедницата за учење. Во иднина 

тие самите ќе ги спроведуваат средбите на заедниците за учење и претстојните мрежни настани и на тој начин ќе 

обезбедат втемелување на заедницата за учење во културата на учење во училиштето и одржливост на проектот. 

Училишните координатори веќе реализираа по една средба и поднесоа извештаи. Генералните впечатоци се дека 

наставниците сè повеќе ја доживуваат заедницата за учење како партиципативен и суштински пристап кон 

професионалниот развој низ кој наставниците се вмрежуваат со цел да дискутираат за наставната пракса.

ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА УЧЕЊЕ ПОД РАКОВОДСТВО 

НА УЧИЛИШНИТЕ КООРДИНАТОРИ

6/14

5 КЛУЧНИ РАБОТИ ЗА ПОДОБРА ЗАЕДНИЦА ЗА УЧЕЊЕ

1. Споделена визија

Наставниците и директорите мора да имаат заедничка визија за учењето и 

квалитетот на образованието.

2. Споделено лидерство

Постоење на потпорни механизми - дадено време, ресурси и персонал за да 

има напредок на долги патеки.

3. Давање избор и поделени задачи

Треба да се даде избор за домените на делување и да се чуе гласот на 

наставниците за време на планирањето и имплементирањето при 

професионалното учење.

4. Соработка

Создавање на можности и услови за соработка и во живо и реку користење п

на дигитални алатки и интернет. 

5. Поддршка

Не постои ништо дадено еднаш засекогаш. Обезбедете им на наставниците 

поддршка на различни начини.
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Фондацијата „Чекор по чекор“ продолжува со своите заложби за квалитетни ресурси за учење и читање 

кои ќе бидат достапни за учениците на што поголем број наставни јазици. Овојпат, одбравме пет наслови 

од збирката сликовници „Нашата прва библиотека“ и во соработка со здружението за Промоција на 

бошњачката жена и култура „Диванхана“ , воедно наставници од подрачно училиште  ОУ „Дитурија“ – 

Сарај“ во с.Љубин, ги подготвивме во двојазично електронско издание на босански и македонски јазик.

ПРОМОВИРАНИ  СЛИКОВНИЦИ НА БОСАНСКИ ЈАЗИК 5

Сликовниците се достапни во електронска форма во нашата Дигитална библиотека. 

www.stepbystep.org.mk

„Збирката сликовници од 

проектот пристигна кај нас во 

училиште на македонски јазик. 

Ние, учителките, ги читавме и 

директно им ги преведувавме 

на учениците. Двојазично 

преведените сликовници ќе 

бидат олеснителни за нас и она 

што е најважно, ќе бидат 

интересни за учениците да 

читаат на својот мајчин јазик, а 

истовремено да го совладуваат 

текстот и на македонски.“ - 

Санела Тариќ, одделенски 

наставник во с.Љубин, Сарај.

На 27 септември, по повод Денот на Бошњаците 

во Република Македонија, се придруживме на 

традиционалната прослава во училиштето во 

Љубин, каде официјално ги промовиравме 

петте наслови сликовници од збирката со 

заедничко читање во Библиотеката на тркала.
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Ова лето, Библиотеката на тркала се придружи на неколку фестивали низ државата за да овозможи 

активности и материјали за читање за децата и во текот на распустот. 

Бевме дел од патувачкото кино кое ова лето Македокс го организираа во областа Порече околу 

Македонски Брод и тоа: на 20 јули во село Требино, 23 јули во село Брест и 25 јули во село 

Манастирец. На сите овие локации, се дружевме со мали и големи деца, но и со нивните родители, 

тетки, дедовци и баби, вујковци, соседи и пријатели. Читавме и слушавме сликовници, цртавме и 

игравме игри, а потоа, штом ќе паднеше мрак, сите генерации заедно уживавме во кино проекции на 

документарни филмови под ѕвездено небо, внимателно одбрани од нашите пријатели од Македокс.

 Доколку сакате да ве посетиме во вашето училиште или во вашата 
локална заедница, контактирајте нa тел: 02/3077-900 или е-пошта: 

nenad@stepbystep.org.mk 
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На 2 септември, нашата Библиотека на 
тркала беше дел од детската програма на 
Фестивалот за современи уметности Акто 
во Битола. Активностите и работилници 
кои се одржуваа во паркот на Офицерскиот 
дом имаа цел да поттикнат дискусија и 
идеи за креативна пренамена на домот. 

д аа  в пу аж тл уо вдо арп .  ..
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Со почетокот на учебната година, Библиотеката на тркала продолжи да ги 
посетува основните училишта, дури во најодалечените предели од земјата.
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„Пос�ои изрека која вели �ека нас�авници�е се срж�а на е�но 

ош�ес�во. Тие играа� најзначајна улога во еукација и �о�го�овка 

на и�ни�е граѓани. Насавницие осојано се грижа за своие 

ученици и ги смеаа за свои еца. Во ова сум сигурен биејќи и 

м о ј а  а ќ е р к а , к о ј а е н а с  а в н и ч к а , с е к о ј  е н н е у м о р н о с е 

оговува за насаваа и се грижи за секој ученик о нејзиноо 

о   е л е н и е . " –  р е  с  а в н и ко  н а У С А И Д , Д е ј в и  А т е б е р и 

Втора година по ред, во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до 
лидерство“, го организираме настанот "Speech4Teach-инспирација за 
едукација“. На 1 ноември, во Младинскиот културен центар – Скопје ни се 
придружија повеќе од 250 учесници на овој настан кој претставува можност 
да с лушнеме инспиративни прик азни раск аж ани преку лично или 
професионално искуство на наставници, родители, ученици и претставници 
од невладините организации кои работат во областа на образованието. 
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ВТОРО ИЗДАНИЕ НА НАСТАНОТ SPEECH4TEACH 

ukim * Insr ed pi pë raim tiëz onm  y fr o F r *  eај dи uца cк aу tд i е oа з nајицарипснИ 

Настанот официјално беше отворен од директорот на Бирото 

за развој на образованието, Ризван Беља, претставникот на 

УСАИД во Македонија, Дејвид Атебери, и директорката на 

Ф о н д а ц и ј а т а „ Ч е к о р п о ч е к о р “, С у з а н а К и р а н џ и с к а . 
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Оваа година, како инспиративни говорници на сцената настапија:
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раково�и�ел на Проек�о� на УСАИД и ЛЦИФ  
за �еца со �речки во ви�о�

о��еленски нас�авник во ОУ „Кочо Рацин“ – с. Ивањевци, Могила,  
избрана во ТОП 50 инова�ивни нас�авници во све�ски избор  
Global Teacher Prize и нејзините ученици 

�рофесор на Факул�е�о� за образовни науки 
�ри Универзи�е�о� „Гоце Делчев“ – Ш�и� 
и блогер за образование

извршна �ирек�орка на Цен�аро� за образовни 
иниција�иви „Чекор �о чекор“ – Босна и Херцеговина

ак�ер �ри Маке�онскио� наро�ен �еа�ар и ро�и�ел

ав�ор на ли�ера�ура за �еца

             Весела Богдановиќ                

                                                                      

                                                                       

Шпетим Љатифи 

Кирил Барбареев 

Радмила Рангелов Јусовиќ 

Гораст Цветковски

Ванчо Полазаревски  

БР . 19             ЈУЛИ – НОЕМВРИ             2017

http://www.stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk/mk/bilten
http://www.stepbystep.org.mk
http://www.facebook.com/USAIDMacedonia


www.stepbystep.org.mk

Дирекоро на БРО Ризван Беља и 

пресавнико на УСАИД Дејви 

А  е б е р и  г и  р а з г л е д у в а а  

осерие о насавницие

Дента, со дополнителна содржина настанот посебно го 

збогатија наставници кои членуваат во заедници за учење во 

основните училишта: Блаже Конески - Велес, Блаже Конески - 

Прилеп, Манчу Матак - Кривогаштани, Прпарими - Чегране, 

Васил Главинов - Велес, Тошо Велков Пепето - Кавадарци и 

Григор Прличев – Охрид. Тие пред публиката ги изложија 

своите постер презентации и портфолија на кои неуморно 

работат за да ја унапредат педагошката практика и да разменат 

искуства со колегите наставници од останатите училишта.

Публика�а имаше можнос� за прашања и �искусија со говорници�е и 
�резен�ери�е, а ин�ересо� за нас�ано� во овие �ве из�анија �о сега, ни е само 
�о��ик и �оказ �ека Speech4Teach �реба и веќе преминува во �ра�иција. 

Се гле�аме на сле�но�о из�ание во 2018!

Некои од темите за кои тие говореа беа границите на инклузивното 

образование, можните начини на преосмислување на образованието за 

идните наставници, улогата на родителот во ерата на дигитализација и како 

треба да изгледа квалитетната детска литература. Учениците, пак, со 

публиката ги споделија своите замисли за тоа каков учител би сакале и какви 

учители би биле тие доколку одлучат на тоа да се посветат кога ќе пораснат.   

Целта на овие говори е да ја поттикнат публиката да размислува и дискутира 

за овие важни прашања од образованието и да погледне низ малку 

поинаква перспектива – перспективата понудена од говорниците. 
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Детскиот креативен центар при Младинскиот културен центар – Скопје беше отворен во рамки на 

воспитно-образовната програма „Чекор по чекор“ во 1997 година како прв центар од овој вид во 

државата. Во 2014 година, во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ центарот 

беше целосно преуреден со активности и ресурси за 

поттикнување на писменоста и креативноста. Низ 

овие 20 години, илјадници деца од градинките и 

основните училишта го имаат посетено центарот.

По повод 20 годишнината на центарот, се дружевме 

со учениците и наставниците од ОУ „11 Октомври“ – 

Центар. Заеднички цртавме, читавме, броевме и 

раскажувавме приказни.  

За сите дополнителни прашања во врска со активностите на 
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“, 

контактирајте ја Ана Димовска, координатор за комуникации, 
преку е-пошта на: ana@stepbystep.org.mk 

или моб: 072/ 307-321 
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„Заедно со моите првоодделенци, но и со неколку родители и колеги наставници бевме 

поканети да го прославиме роденденот на ДКЦ. Настанот беше многу убав, а учениците 

изработија групен постер. Тие уживаа во работата, беа пресреќни, а со нив и јас. Кога денот 

заврши, долго не можев да се одделам од впечатоците. Бев многу среќна што и мајката од 

моето одделение која ни се придружи, на ист начин го доживеала овој настан. Е, многу ја сакам 

својата професија!“ – Билјана Васиќ, одделенски наставник во ОУ „11 Октомври“ – Центар

Доколку го посетите Детскиот креативен центар, таму ќе 
најдете џиновски сликовници и останата детска литература, 

катчиња за читање, интерактивни математички игри, детско театарско 
катче и ателје, како и дигитални резурси за учење. Центарот е наменет за 

децата од предучилишна и училишна возраст, нивните родители и наставници, а за 
повеќе информации може да се обратите во Младинскиот културен центар – Скопје.
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И СВЕСТА ЗА 
ДЕМОКРАТИЈА КАЈ РОМИТЕ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ

За да се одбележи официјалното завршување на 

проектните активности, одржавме настан на 23 јуни во 

просториите на ЦСИ „Надеж“ во Шуто Оризари. Во оваа 

убава прилика ни се придружија повеќе од 70 гости и тоа: 

претставници од Делегацијата на Европската Унија, 

Министерството за образование и наука, УСАИД, 

Германска амбасада, претставници од училиштата и 

локалната заедница, партнери и корисници на проектот. 

За време на настанот беа претставени резултатите од 

активностите на проектот како и кампањата за важноста од 

еднаков пристап до образование за Ромите. Децата 

настапија со неколку изведби на песни и танци, а неколку 

мајки ги споделија своите искуства од учество во проектот.

А К Т И В Н О С Т И З А О Ф И Ц И ЈА Л Н О З АТ В О РА Њ Е Н А П Р О Е К Т О Т

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

 Association Centre for Educational Support DENDO VAS

www.stepbystep.org.mk

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

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 посетете elena@stepbystep.org.mk
ја интернет страницата на  Делегацијата на Европската Унија во Р. Македонија

или на Фондацијата „Чекор по чекор“
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Годишната конференција која Меѓународната 
асоцијација „Чекор по чекор“ традиционално ја 
организира секоја година, оваа година се одржа 
во октомври во Гент, Холандија, под наслов 
„Локални решенија за глобални предизвици за 
компетентни системи за ран детски развој“. На 
конференцијата присуствуваа повеќе од 450 
учесници од 60 земји од светот. Учесниците 
имаа можност да дискутираат како брзите 
промени во денешниот свет влијаат на раниот 
детски развој, и какви промени треба да 
направиме во однос на осмислувањето, 
менаџирањето и финансирањето на системите 
за  под дршк а на  раниот детски развој . 
Конференцијата понуди нови знаења и искуства 
од истражувачи, практичари, претставници од 
власта, донатори и невладини организации од 
целиот свет за да се дискутираат различни теми 
преку дискусии и интерактивни сесии, а беа 
понудени и искуства и предлог решенија. 

Конференцијата беше организирана од 
Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор“ во 
партнерство со Градот Гент, Центарот за 
иновации за ран детски развој VBJK, колеџот 
Артевелде и Универзитетот од Гент. Пред 
официјалниот почеток на конференцијата се 
одржаа три едукативни работилници за 
интегрирани услуги за ран детски развој, 
с о б и р а њ е  с р е д с т в а  з а  о д р ж л и в о с т  н а 
организациите и пакет услуги за нега и развој на 
децата. За време на конференцијата имаше над 
1 0 0  р а з л и ч н и  п р е з е н та ц и и ,  п л е н а р н и 
презентации и панел дискусии.

„ЛОКАЛНИ РЕШЕНИЈА ЗА
 ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ“

Во периодот од 2017 до 2019 година, Елена Мишиќ од 
Фондацијата „Чекор по чекор“ – Македонија е на позицијата 
претседател на Управниот одбор на Меѓународната 
асоцијација „Чекор по чекор“ – ИССА.  Елена е истражувач и 
проектен менаџер и има работено на повеќе од 20 проекти 
од областа на образованието, поддржани од Светска банка, 
УСАИД, УНИЦЕФ, Фондација Отворено општество – 
Македонија, УНДП и Европската Унија. Претходно, од 2015 
Елена Мишиќ како член на комитетот за членство на ИССА 
направи огромен придонес во активностите поврзани со 
регрутација и услуги за новите членки во мрежата. 

Управниот одбор на ИССА има за цел да осигурува дека 
асоцијацијата доследно ја остварува својата мисија и врши 
контрола врз нејзината работа, го промовира раниот 
детски развој кај сите засегнати страни и дава поддршка во 
создавањето нови ресурси. Мрежата на Меѓународната 
асоцијација „Чекор по чекор“ во моментов брои 77 
организации членки од 49 земји од светот.

ЕЛЕНА МИШИЌ 

ОД ФОНДАЦИЈАТА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ – МАКЕДОНИЈА 

НОВ ПРЕТСТЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ИССА

меѓународна конференција 

за компетентни системи 

за ран детски развој
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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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