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

STEP BY STEP

Проект на УСАИД 
„Со читање до лидерство“

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

Проект „Подобро родителство 
за подобар успех на 

ромските деца“

Поздрав од тимот

Нашиот тим ве поздравува со најновото издание на нашиот електронски 
билтен. 

Месец октомври беше значаен за тимот на Фондацијата, меѓу другото, и 
поради учеството на меѓународната конференција организирана од страна на 
Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор” (ИССА) на тема: „Создавање на 
општество за сите: преиспитување на услугите за ран детски развој” во 
Будимпешта, Унгарија. На оваа конференција нашата Фондација ги 
презентираше тековните активности и имаше можност да размени искуства и 
знаења од областа на раниот детски развој со преку 400 учесници од 30 земји 
од светот. За повеќе информации, посетете ја официјалната страна на   
конференцијата: http://www.issa2014.hu/  
или нашата интернет страна:
http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/ISSA_Konferencija_Budimpeshta.pdf

Во продолжение, прочитајте за проектните активности во кои сме вклучени и 
споделувајте ги со вашите соработници и пријатели. 

Драги пријатели на Фондацијата „Чекор по чекор“,

ДЕТСКИ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ВО МКЦ - СКОПЈЕ

СОСТАНОК ЗА 

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 

ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ 

И ФИНАЛИЗИРАЊЕ НА 

КОМПЕТЕНЦИИТЕ И 

СТАНДАРДИТЕ ЗА

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

Тековни активности 
во ромските центри 

ОБУКА ЗА 

СОЦИЈАЛНА 

ПРАВДА

Фондацијата „Чекор по чекор“ започна нова иницијатива под наслов „Компетентни наставници за 21 век“ која се спроведува во 

соработка со педагошките факултети во Скопје, Штип и Битола и со Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет – 

Скопје. Во рамки на оваа иницијатива ќе се одржат серија обуки според принципите за кои се залага Фондацијата „Чекор по 

чекор“. За овие принципи кои се изготвени од Интернационалната асоцијација „Чекор по чекор“ издадена е брошура под наслов 

„Компетентни наставници за 21 век- Квалитетна педагошка пракса“ која е дистрибуирана на сите студенти кои ќе учествуваат во 

обуката. Во рамките на овој проект ќе биде преведувана и стручна литература со цел студентите да се запознаат со компетенциите 

кои се бараат од еден современ наставник. Во иднина редовно ќе информираме и за активностите на оваа иницијатива.

Проект за професионален и 
кариерен развој на наставниците

МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА 
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

http://www.issa2014.hu/
http://www.issa2014.hu/
http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/ISSA_Konferencija_Budimpeshta.pdf


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

ДЕТСКИ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ – ПРВ И ЕДИНСТВЕН СПЕЦИЈАЛИЗИРАН 
ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЧНИ И МАТЕМАТИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ ВО ЗЕМЈАТА

ОУ „Илинден„ – Крива Паланка и ОУ 
„Владо Кантарџиев“ – Гевгелија се 
дел од училиштата кои организираа 
посета за нивните ученици во 
Детскиот креативен центар. 
Учениците од почетните одделенија 
од овие училишта, заедно со нивните 
наставници и тимот на проектот 
поминаа неколку часа во центарот, 
каде ги користеа ресурсите кои ги 
нуди истиот и учествуваа во 
зададените активности за изучување 
на мајчин јазик и математика. 
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На 20 октомври, студентите од 
И н с т и т у т о т  з а  п е д а г о г и ј а  п р и 

Филозофскиот факултет - Скопје го посетија 
Детскиот креативен центар и заедно со 

професорката Елизабета Томевска Илиевска и со 
тимот на нашата Фондација ги разгледаа ресурсите 
и активностите кои ги нуди центарот. Студентите 
изразија желба и интерес активно да се вклучат во 
осмислување и реализација на идните активности кои ќе се 
спроведуваат во овој центар. Б Р . 9    О К Т О М В Р И - Н О Е М В Р И    2 0 1 4

Ги очекуваме сите деца и возрасни  
да се дружиме и читаме заедно на: 

Активности во Детскиот креативен центар и во сабота!  
Tимот на проектот ќе одржи сесии заедничко 

читање во Детскиот креативен центар – Скопје. 

8 ноември (сабота) од 12:00 до 13:00 часот, и 

22 ноември (сабота) од 12:00 до 13:00 часот.

ДВЕ САБОТИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Влезот за сите во овој период е бесплатен! 

Детски креативен центар - Младински културен центар – Скопје (кат 1)

кеј Димитар Влахов бр. 15, 1000 Скопје 

Сите заинтересирани за индивидуална или групна посета на Детскиот креативен центар, 

можат да се обратат во Младинскиот културен центар или Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ 

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: 

www.stepbystep.org.mk

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


Читањето и математиката се забавни со пејачката Кристина Арнаудова и актерот Гораст Цветковски 
во две училишта во Кавадарци: „Тоде Хаџи-Тефов“ и „Тошо Велков – Пепето“.

Во октомври, Караванот на букви и броеви посети дел од училиштата кои се дел од 
третата фаза на проектот. Повторно, учениците од почетните одделенија, нивните 
родители и наставници имаа можност да се дружат со познати личности и заедно да 
читаат сликовници и учат математика на забавен и креативен начин. Овие активности 
во училиштата се одвиваат на македонски, албански, а сега за прв пат и на турски јазик, 
во согласност со наставните јазици во секое од училиштата кои ги посетува Караванот.
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КАРАВАНОТ НА БУКВИ И БРОЕВИ ЗАПОЧНА ДА ГИ ПОСЕТУВА 
УЧИЛИШТАТА ОД ТРЕТАТА ФАЗА НА ПРОЕКТОТ

Читањето и математиката се забавни со актерките Амернис Нокшиќи и Несрин Таир 
во ОУ „Братство Единство“ – Охрид и ОУ „Мите Богоевски“ – Ресен 

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
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11 ноември ОУ „Пере Тошев“ – Росоман и 
ОУ „Пере Тошев“ – с. Дупјачани, Долнени

ОУ „Рампо Левката“ – Прилеп и 
ОУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци 

ОУ „Христијан Карпош“ - Куманово   

ОУ „Тошо Арсов“ – Штип и 
ОУ „Никола Карев“ – Пробиштип

ОУ „Пашко Васа“ – Желино и 
ОУ „Дервиш Цара“ – Боговиње

 ВО НОЕМВРИ: 

12 ноември

18 ноември

20 ноември

25 ноември

Караванот заедно со Библиотеката го продолжува 
својот пат на следните дестинации:

4 К
1

5

A

8

Д

Нашата Библиотека на тркала, пак, ги посети училишните дворови на сите овие 
училишта и ги отвори своите врати за најмладите ученици кои имаа можност да 
прочитаат некои од сликовниците од полиците на подвижната библиотека. 
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Библиотеката на тркала во дворот на 
ОУ „Владо Кантарџиев“ – Гевгелија

Библиотеката на тркала во дворот 
на ОУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

www.stepbystep.org.mk



www.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. 

Две аудио-дигитални сликовници и една нова 
дигитална јазична активност се објавени во нашата 
дигитална библиотеката. Бесплатно се достапни 

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

Веќе започна дистрибуцијата на потрошни материјали за 
училиштата вклучени во проектот. Пакети со картони во боја, 
хартија за пишување и цртање, боички, фломастери, пластелин 
и останати средства кои ќе ја олеснат и подобрат работата во 
училницата ќе бидат дистрибуирани и во периодот кој следи.

ДИСТРИБУЦИЈА НА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО УЧИЛИШТАТА
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Ве потсетуваме дека во библиотеката може да најдете и други 
сликовници и материјали кои ги објавувавме изминативе месеци. 
Симнете ги и читајте заедно со вашите деца!

Уживајте во читањето!

Со цел наставниците подобро да се запознаат со материјалите кои ги изготвува проектот, ќе 
се организираат кратки средби со училиштата вклучени во првата и втората фаза. На овие 
средби на наставниците ќе им бидат презентирани начините на кои можат да ги користат 
дигиталните аудио книги, дигиталните активности, но и како да се добијат повратни 
информации за потребите на наставниците во однос на дигитални ресурси за учење.

Во периодот кој следи, ќе бидат одржани креативни работилници за изработка на 
сликовници за училиштата од првата и втората фаза на проектот. На овие работилници ќе 
учествуваат родителите на учениците од нижите одделенија и одделенските наставници.   

РАБОТИЛНИЦИ И СРЕДБИ ВО УЧИЛИШТАТА ОД ПРВА И ВТОРА ФАЗА  
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МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА 
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

USAID Teacher Professional and Career Development Project
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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

СОСТАНОК ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ И ФИНА ЛИЗИРАЊЕ 
НА КОМПЕТЕНЦИИTE И СТАНД АРДИTE ЗА СТРУ ЧНИ СОРАБОТНИЦИ

По завршување на јавната расправа во врска со Каталогот на основните професионални 
компетенции на стручни соработници и Стандардите за стручен соработник - ментор и 
стручен соработник – советник, работната група се состана за да ги разгледа 
пристигнатите повратни информации и да ги финализира компетенциите и стандардите. 

Во името на Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците им 
благодариме на стручните соработници што се вклучија во расправата!

Во октомври се одржа и состанок на групата за кариерен развој, чија што работа 
продолжува и во следните месеци. 
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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.

Проект за професионален и 
кариерен развој на наставниците

www.stepbystep.org.mk
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ПРОЕКТ 

„ПОДОБРО 
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РОМСКИТЕ 

ДЕЦА'' 
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За повеќе информации за Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ 
обратете со до Елена Мишиќ, координатор на проектот, преку е-пошта на:  elena@stepbystep.org.mk

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

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

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

Во текот на август, септември и октомври, тимовите кои се вклучени во 
реализација на активностите се осврнуваа на својата работа во 
изминатата учебна година за да креираат ефективни планови за оваа 
учебна година.

Тимовите од детските центри се фокусираа на зајакнување на раната 
писменост и математички способности за полесна транзиција во прво 
одделение. Тимовите сега активно работат и на поголема и 
поквалитетна вклученост на родителите во учењето на нивните деца во 
центрите. Главните цели во овој период ќе бидат поврзувањето на трите 
домени на овој проект: програмските активности кои се реализираат во 
центрите, домашните посети на семејствата и работилниците за градење 
квалитетен однос помеѓу родителите и децата.

Во текот на ноември и декември ќе се работи на зголемување на свеста на 
претставници од пошироката заедница за важноста на социјалната правда. 
Образованието за социјална правда ќе им биде понудено на претставници 
на општината, медицински лица, други невладини организации, 
претставници од центарот за социјална работа и други. Целта е да се 
покрене јавната свест за штетните ефекти на предрасудите, етикетирањето, 
стереотипите и опресијата врз Ромите и другите обесправени групи граѓани, 
да се препознае во социјалното опкружување и да се согледаат и создадат 
можности за преземање акција.
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