
„Библиотека на тркала“ донесе радост во многу училишни дворови
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

Драги наставници, родители и соработници, 

ФОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ – МАКЕДОНИЈА

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

И д н и т е п р во оде л е н ц и од р о м с к и т е 
це н т р и се п од г от ву в а а т з а у ч и л и ш т е  

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

Огромна посетеност на Детскиот креативен центар во последниот период

Ве молиме споделете го билтенов со вашите соработници и пријатели.

Топли поздрави, 

Тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“

Пилотирање на решенијата за професионален 
развој и кариерно напредување

МКЦ - СКОПЈЕАКТИВНОСТИ ВО ДЕТСКИОТ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР

„Заедниците за учење“ во подготовка за следната учебна година 

ЕГРА и ЕГМА инструментите спроведени во 103 училишта

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЗА ДИРЕКТОРИ И СТРУЧЕН СОРАБОТНИК - БИБЛИОТЕКАР

ДА Ј Е АД  Т МЧ И А Е 
И

ЕЕВ Р М   З А  
 

Н А Л Е Т Н И О Т Т СР А П УС

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

www.stepbystep.org.mk

VII регионална конференција за едукатори 
во Босна и Херцеговина од 18 - 21 август 

Можеби училишното ѕвонче го означи крајот на оваа учебна 

година, но тоа не значи дека запираат нашите активности. 

Во продолжение на најновото издание од нашиот електронски 

билтен можете да прочитате за нашите најнови иницијативи, но 

и да се информирате за активностите и ресурсите кои 

Фондацијата „Чекор по чекор“ ги подготви за учењето со вашите 

деца да не запре ниту во текот на летниот распуст.
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МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА 
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕПроект за професионален и 

кариерен развој на наставниците

PRIJAVETE SE!

Фондација  Чекор  о чекор“ на  е  скио  ле  ен  фес ивал на кни а а во Ско је Си и Мол! 
 “
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Јазична и математичка писменост за интелектуален развој 

Спроведени ЕГРА и ЕГМА инструментите во 103 училишта

теEб uл н 2/10www.stepbystep.org.mk

Со цел да се проценат почетните јазични и математички вештини, во периодот од 18 мај до 2 јуни 2015 
година, група од 157 оценувачи со голем ентузијазам и посветеност ги применија инструментите ЕГРА и 
ЕГМА во 103 училишта од целата земја, на примерок од ученици од второ и трето одделение.
Оценувачите, педагози, психолози, социолози и одделенски наставници од овие училишта, имаат 
поминато обука за задавање на овие инструменти со помош на таблет компјутер. 

Инструментите ЕГРА и ЕГМА се целосно прилагодени на наставната програма по македонски и албански 
јазик и математика. Со помош на инструментот за јазична писменост ЕГРА се проценува колку учениците ги 
совладале буквите и читањето, и дали и до кој степен можат да го разберат прочитаниот текст. Во областа 
на математичката писменост, со инструментот ЕГМА се проценува препознавањето на броевите, нивното 
споредување и редослед во низи, математичките операции собирање, одземање, множење и делење, 
решавањето текстуални задачи, како и препознавање на геометриски форми.

За да се олесни собирањето на податоците, да се заштеди време и да се намали можноста за грешки при 
внесување и обработка на податоците, секое училиште вклучено во оваа студија доби по еден таблет 
компјутер.

Дел од проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ се и две основни училишта за ученици со посебни 
потреби: „Маца Овчарова“ од Велес и „Св. Климент Охридски“ од Ново Село. Со помош на препораките од 
дефектолозите Живка Панова Саздова и Марија Давчевска од ПОУ „Маца Овчарова“ од Велес, кое веќе 
двапати по ред учествува во студијата за процена на јазичните и математичките вештини, инструментите 
ЕГРА и ЕГМА беа прилагодени за учениците од овие училишта со цел да може да се процени не само 
сегашното ниво на јазичните и математичките вештини, туку и нивниот потенцијал за развој на овие 
основни вештини во иднина.

На почетокот на следната учебна година, резултатите од студијата ќе бидат споделени со образовните 
институции во Република Македонија и со сите училишта кои учествуваа во нејзиното спроведување. 

Оценувач го спроведува инструментот за јазична 
писменост ЕГРА во ОУ „Наим Фрашери“ - Студеничани

Ученик решава задачи од инструментот за математичка 
писменост ЕГМА во ОУ „Св.Климент Охридски“ - Битола 
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Во периодот од април до јуни, во сите 42 училишта од прва и втора фаза беа одржани по две средби 
со заедниците за учење. Секоја средба беше водена од еден ментор кој е одреден и обучен од страна 
на проектот за работа со овие професионални заедници. 

Целта на првата средба беше да се претстави концептот за заедница за учење како платформа за 
професионален развој на наставниците преку решавање практични предизвици кои произлегуваат од 
нивниот училишен контекст. 

Наставниците беа запознаени со инструментите кои ќе се користат како методологија на нивната 
развојна работа и начинот на организирање на нивното развојно портфолио. Исто така, во оваа 
прилика членовите на заедниците за учење пополнуваа инструменти кои треба да им дадат 
информација ним и на нивните ментори, за тоа каква е организациската култура во нивното училиште, 
односно кои сè предуслови е потребно да се исполнат за градење култура на постојано учење во тоа 
училиште. 

На вторите средби кои се одржуваа во текот на месец мај и почетокот на јуни, фокусот беше ставен на 
редефинирање на развојните активности на наставниците, со цел тие да одликуваат систематско 
пристапување кон некој практичен предизвик од работата на наставникот. Наставниците 
континуирано го збогатуваат своето развојно портфолио со докази за својот процес на учење и 
споделување на искуства и мислења за педагошката пракса во училиштето. Една од задачите кои беа 
поставени на оваа средба беше вметнувањето на развојните активности на заедницата за учење, во 
годишната програма на училиштето. 

Во втората половина на јуни, откако ќе завршат вторите средби на менторите со заедниците за 
учење, ќе биде организиран состанок со менторите кои ќе ги споделат своите впечатоци, 
потешкотии и идеи за работа во идната учебна година.

ЗАПОЧНАА АКТИВНОСТИТЕ НА „ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА УЧЕЊЕ“  „ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА УЧЕЊЕ“ ВО ПОДГОТОВКА ЗА СЛЕДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА
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Втора средба на заедницата за учење во ОУ „Блаже Конески“ – Прилеп 

Б Р . 1 2              А П Р И Л – Ј У Н И             2 0 1 5

www.stepbystep.org.mk

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


теEб uл н

ЈАЗИЧНИ И МАТЕМАТИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА    

4/10Детски креативен центар - Младински културен центар, Скопје (кат 1), кеј Димитар Влахов бр. 15, 1000 Скопје 
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Во изминатиот период Детскиот креативен центар беше посетен од страна на огромен број 
дечиња. Без разлика дали стануваше збор за децата од основните училишта од целата земја, 

или пак за деца од големите групи од детските градинки пред нивното поаѓање на 
училиште, сите најдоа активности и ресурси соодветни за 

возраста, интересите и наставните 
програми.

Сè уште не сте го посетиле Детскиот креативен центар? 

За да се информирате и закажете индивидуална или групна посета, 

обратете се во Младинскиот културен центар или до Проектот на 

УСАИД „Со читање до лидерство“.

„Најинтересно ми беше кога ги редевме еко-

пораките и ги кажувавме на македонски и 

албански јазик.“ – Роберт, ученик од второ 

одделение во ООУ „Мирче Ацев“ – Ѓ.Петров 

заедно со своите нови другарчиња од Свиларе.

„Прекрасна дружба и продуктивно искористено време. 

Децата си заминаа насмеани и со силни впечатоци кои 

денес ги прераскажуваа. А за креативноста со која е 

испланирано и уредено и најмалото ќошенце од вашиот 

центар немаме зборови. Браво!“ – с
подели на нашата 

Фејзбук страница Сања Гуџова, одделенски наставник во 

ООУ „Васил Главинов“ – В
елес.

Пејачката Кристина Арнаудова читаше сликовници со 

децата од големата група од детската градинка „Фемо 

Кулаков“ – Неготино, во која и таа одела како дете.

Овој простор исто така се покажа како одлично место за спроведување ученички активности 

за училиштата кои работат на македонски и албански јазик, во рамки на Проектот на УСАИД 

за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО). Втородделенците од ООУ „Мирче 

Ацев“ – Ѓорче Петров и ОУ „Бајрам Шабани“ од с. Долно Свиларе (Кондово), партнерски 

училишта во рамки на ПМИО, заедно со наставниците, родителите и тимот од „Чекор по 

чекор“ се запознаа и учеа низ игра токму во Детскиот креативен центар.

НАПОМЕНА: Поради летните одмори, центарот 

               
             н

ема да работи во текот на месец август.  

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

работно време: 

http://mkc.mk/
http://mkc.mk/
http://mkc.mk/


Каде и да одиме, на крајот на нашата посета, 
учениците го поставуваат истото прашање: 
„Кога повторно ќе дојдете да нѐ посетите со 
„Библиотеката на тркала“?“ 

www.stepbystep.org.mk
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Пролетните денови беа максимално искористени за да посетиме што поголем број училишни дворови низ 
целата држава со нашата „Библиотека на тркала“.  Во секое училиште поминуваме по неколку часа заедничко 
учење и дружење со учениците од нижите одделенија, нивните родители и вработените во училиштата. 
Без разлика дали училиштето има 30 или 300 ученици, во Библиотеката на тркала имаше место за сите! 
Учениците, во групи влегуваа во возилото и заедно со своите родители, наставници, педагози или психолози ги 
истражуваа содржините на полиците од библиотеката.

теEб uл н 5/10

До сега, „Библиотеката на тркала“ има посетено повеќе од 50 различни локации низ целата земја и во 
активностите учествувале над 5400 ученици и 300 наставници. Посетите продолжуваат до крајот на оваа 
учебна година. 

Во текот на летниот распуст ќе посетиме неколку училишта кои изразија интерес за учество во оваа 
активност, а од септември повторно продолжуваме со полна пареа.  

„Учениците беа возбудени, љубопитни и нестрпливи да влезат во комбето и да се запознаат со тоа што се 
наоѓа внатре. Секое детенце сакаше да разгледа што е можно повеќе книги и сликовници. Најинтересни 
им беа разните изданија на енциклопедии. Децата со внимание ги проследија и книгите кои им се 
презентитираа на телевизорот.“ - рече Зујца Стојанова, педагог во ОУ „Гоце Делчев“ – Конче
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Пред библиотеката на тркала, во училишните дворови, учениците учествуваа 
во групни активности за забавно учење математика преку игра со картички и 

плочки. Преку решавање на математички предизвици и проблеми, учениците 
развиваат логичко и проблемско размислување и ги утврдуваат и вежбаат 

математичките операции кои ги изучуваат во почетните одделенија.

www.stepbystep.org.mk
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Летото  е време е за одмор и релаксација. 

Но, не смееме да дозволиме резултатите и успехот кој сме 

го граделе во текот на целата учебна година, да се намали во текот на 

летото само затоа што децата нема редовно да читаат или решаваат математика. Последните 

истражувања во Соединетите Американски Држави токму тоа и го докажуваат: доколку децата не читаат 

редовно во текот на летото, можат да заборават и до 30% од наученото, а враќањето во училишните 

клупи од септември ќе биде многу потешко. Затоа, во продолжение ви предлагаме неколку совети и 

едноставни стратегии кои ќе ви помогнат да ги мотивирате децата да читаат и учат математика 

во текот на летото, без разлика дали сте на езеро, дома, на море или на планина.  

Читајте за време на патувањата! 

Без разлика дали станува збор за патување до 

подалечна дестинација или локално, поблиско патување, 

постојат многу начини на кои може да читате и учите со вашите 

деца за време на патувањето. Се разбира дека може да понесете со 

себе лектири, сликовници, книги, весници или списанија. Но, 

можете да ги искористите и сите пишани знаци кои ќе ги 

сретнете по патот, билборди, регистарски таблички, мапи, 

брошури... Тие нека бидат инспирација за читање и игри за 

препознавање на буквите.

Пишувајте за време на 

патувањата! 

Децата можат да пишуваат писма и 

разгледници до роднините и пријателите или да 

водат дневник на патувањето. Нека ви помагаат при 

составувањето на СМС пораките. Сложеноста на зборовите 

и речениците ќе бидат соодветни на нивото на 

описменетост кај децата. Помагајте им да прават 

постепен напредок во пишувањето.

Забавувајте се читајќи дома! 

Нема подобро место за читање од удобноста на 

сопствениот дом. Материјалите за читање 

(сликовници, лектири, детски енциклопедии, книги на 

интернет) нека бидат присутни во вашиот дом. 

Посетете библиотека заедно со 
вашите деца! 

За време на летниот распуст, зачленете се во 

библиотека и посетете го одделот за детска литература. Распрашајте се за 

препораки кај библиотекарите, наставниците или други родители. Кога ќе бирате 

книга, бирајте ја заедно со децата и секогаш почитувајте го нивниот избор. Истото 

важи и кога ќе купувате заедно книги во книжарница или кога ќе им подарувате 

книги и сликовници. Ако го почитуваме нивниот интерес, поголеми се 

шансите дека ќе ги читаат тие сликовници и книги.

Бидете пример за вашите деца! 

Децата ги пресликуваат постапките на 

возрасните. Затоа, да бидеме добар пример и 

да нè гледаат често со книга во рака, како 

читаме од задоволство.

Летна математика! 

Додека патувате и летувате заедно со вашите 
деца бројте ги предметите по патот или во околината. На 

пример, знаци, камчиња, автомобили... Така времето побрзо ќе 
минува. Исто така, децата можете да ги поттикнете да 

споредуваат различни количини, да собираат, одземаат, 
делат или множат со помош на предметите во 

окружувањето.

Учиме додека пазариме! 
Најпрво, децата можат да се 

вклучат во пишување на списокот за 
пазарење. Потоа, барајте од нив да вршат проценка на 
количината купени продукти, да пресметаат колку 

треба да платите, колку кусур треба да земете итн. 

Б Р . 1 2              А П Р И Л – Ј У Н И             2 0 1 5

www.stepbystep.org.mk

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


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. 

РЕСУРСИ ЗА ЧИТАЊЕ И УЧЕЊЕ ВО ТЕКОТ НА ЛЕТОТО

Посетете ја дигиталната библиотека на Фондацијата „Чекор по чекор“: 
http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka 

Таму ќе најдете голем број материјали за читање и учење: 

Материјали за деца: 

џ 17 аудио дигитални сликовници на македонски и албански јазик. Можете да ги 
читате, слушате и гледате заедно со вашите деца на компјутер, таблет компјутер 
или паметен телефон. 

џ 5 дигитални активности. Дигиталните активности се дополнување на 
сликовниците и со нив децата можат да составуваат зборови, а во исто време да 
се забавуваат низ игра. Овие активности можат да се користат и офлајн, така 
што не е неопходна интернет конекција. 

Материјали за возрасни: 

џ Прирачници за едукатори 

џ Заклучоци и совети од најнови светски истражувања во областа на 
образованието и раниот детски развој.
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Фондација  Чекор  о чекор“ на  е  скио  ле  ен  фес ивал на кни а а во Ско је Си и Мол! 
 “
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Кога:

Каде
: Во Мол Ско је Си  и  

Библио ека на  ркала 

  е  ска ли ера ура 

 иги ални сликовници 

Ма ема ика низ игра 

рабо илници е ски креа ивни  

Придруже е ни се во забавно ле  но уче  е цели 10 дена!

Учиме прек
у 

игра с
о 

нашите де
ца!

Уживаме 
во 

читањ
ето! 
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МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА 
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

USAID Teacher Professional and Career Development Project

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА 
ДИРЕКТОРИ И СТРУЧЕН СОРАБОТНИК - БИБЛИОТЕКАР

Проект за професионален и 
кариерен развој на наставниците

Кон средината на мај се одржа работен состанок со директори на основни и средни училишта и 

претставници од клучните образовни институции на кој се разгледуваа Нацрт професионалните 

компетенции на директори. Исто така, во мај започна со работа групата за изработка на професионални 

компетенции и стандарди за стручни соработници – библиотекари при што беа одржани два состаноци.

ПИЛОТИРАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И КАРИЕРНО НАПРЕДУВАЊЕ

Во мај заврши и процесот на пилотирање на решенијата за професионален развој, а отпочна процесот 

на пилотирање на решенијата за кариерно напредување. 

Пилотирањето се одвива во 20 основни и средни училишта од скопскиот, гостиварскиот, струмичкиот и 

прилепскиот регион. Се очекува кон средината на јуни процесот да биде завршен и да се добијат 

повратни информации што ќе бидат искористени за понатамошно подобрување на инструментите и 

процедурите за напредување во кариера на наставниците.

За повеќе информации за Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците, 
можете да се обратите до Раководителот на проектот, Вера Кондиќ - Митковска, Македонски центар 

за граѓанско образование, преку е-пошта на: VKondik@mcgo.org.mk
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* Главниот носител на Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците е 
Македонскиот центар за граѓанско образование. Фондацијата за образовни и културни 
иницијативи „Чекор по чекор“ е вклучена како партнерска организација во имплементација на 
активностите во рамки на Компонентата за стандарди за наставнички компетенции.
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За повеќе информации за Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ 
обратете се до Елена Мишиќ, координатор на проектот, преку е-пошта на:  elena@stepbystep.org.mk

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

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects
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Идните првооделенци од ромските 
центри се подготвуваат за училиште

Вообичаеноо овој дел од годината, дечињата од големите групи во 
градинка се подготвуваат за запишување во прво одделение. Па така 
децата од трите центри во Шуто Оризари кои се дел од проектот 
„Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ кои во 
септември ќе тргнат на училиште, го посетија основното училиште 
„Браќа Рамиз Хамид“. Тие се запознаа со зградата на училиштето, дел 
од училниците и атмосферата во нив, дел од наставниците и 
педагогот во училиштето. Оваа активност се спроведе со цел првиот 
контакт со училиштето да биде пријатен за децата и да им се создаде 
позитивна асоцијација со одењето во училиште. За истата цел се 
одржа состанок со родителите на овие деца, неколку наставници и 
педагогот од училиштето на кој им беа објаснети техничките аспекти 

околу процесот на запишување на децата, 
очекувањата од училиштето и наставната 
програма и беше дискутирано што можат 
родителите да прават за на своите првачиња да 
им дадат соодветна поддршка при транзицијата 
од помалку формалното во повеќе формалното 
образование. Како последователен чекор, со 
поддршка од персоналот од центрите беше 
спроведено индивидуално тестирање на децата 
од центрите што резултираше во запишување на 
70 деца во прво одделение. 

Во текот на летниот период ќе продолжи подготовката на децата за 

поаѓање во училиште, заедно со комплетирање на документација на 

развојот на децата од центрите која ќе им биде предадена на нивните 

идни наставници и стручниот персонал во училиштето, за тие да можат 

информирано да го следат нивниот напредок и да интервенираат ако за 

тоа има потреба. 

Идните првоодделенци 

од ромските центри 

во Шуто Оризари во посета 

на ОУ „Браќа Рамиз Хамид“
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Веќе седма година по ред, Центарот за образовни иницијативи „Чекор по чекор“ од 
Босна и Херцеговина организира регионална конференција за едукатори. Оваа година, 
конференцијата ќе се одржи од 18 до 21 август, во етно село „Станишичи“ близу 
Бјелина, а темата е „Јазикот во функција на развојот на критичкото мислење“.

Оваа година се очекува присуство од над 250 учесници од 6 земји од регионот, a како и 
секојпат до сега, оваа конференција претставува одлична можност за учесниците да 
споделат искуства и да ја презентираат и унапредат својата практика.
 

Ги поттикнуваме сите заитересирани да се пријават за учество на конференцијата 
(краен рок до 30 јуни) или за презентација на конференцијата (краен рок до 20 јуни). 

Сите подетални информации околу котизацијата и програмата можете да ги најдете на 
официјалната страница на Центарот „Чекор по чекор“ – БиХ: http://www.sbs.ba/7-konferencija/

ВАЖНИ ДАТУМИ:

Одржување на конференцијата:
18 –21.08.2015.

Краен рок за пријавување на конференцијата:
30.06.2015.

Краен рок за пријавување на презентација/работилница: 
20.06.2015.
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Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија бул. Партизански одреди 
бр.72а, 1000 Скопје, Македонија тел: + 389 2 30 77 900  www.stepbystep.org.mk
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