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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

Поздрав од тимот на Фондација „Чекор по чекор“

www.stepbystep.org.mk

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

„Потребно е во училницата да се создаде атмосфера 

во која на децата ќе им биде толку интересно, што нема 

ни да забележат дека учат“. – Рик Риордан 

Фотографија  од училница од одделенска настава во 

ОУ „Климент Охридски“ – Охрид

 “ТЕВС ТОИШАН – АЦИНЛИЧУ АТАШАН„          

анидерс анвиталумитс ењариерк аз икубО

                               

ЕЊЕЧУ АЗ ИЦИНДЕАЗ

ењечу ан арутлук и иицавони ан иротабукнИ ИНИЖРДОС ИНЛАТИГИД ИКСРОТВА АН ЕЊАРИКРЕ
!ансеп окак онсел е агеС              АНЗАКИРП АРБОД АВУЖУЛСАЗ ЕТЕД ЕОКЕ   С

?ИКЕТОИЛБИБ ЕТИКСДАРГ ОВ ОВОН АМ ИОШТ

хулс и див нететшо ос ацед аз ицинвокилС      

Ве поздравуваме со најновото издание на електронскиот билтен на 

Фондација „Чекор по чекор“! 

Зошто е важно да ја претвориме училницата во стимулативна средина? 

Како ги вклучуваме наставниците, но и родителите во активностите 

низ училиштата? Кои се потребите за професионален развој во 

посебните училишта? Ова се само дел од темите во ова издание, 

дополнети со предлози за нови ресурси за читање, нови проектни 

активности и уште многу други интересни содржини. 

Читајте, споделете и вклучете се во нашите активности!

Ве поздравуваме со најновото издание на електронскиот билтен на 

Фондација „Чекор по чекор“! 

Зошто е важно да ја претвориме училницата во стимулативна средина? 

Како ги вклучуваме наставниците, но и родителите во активностите 

низ училиштата? Кои се потребите за професионален развој во 

посебните училишта? Ова се само дел од темите во ова издание, 

дополнети со предлози за нови ресурси за читање, нови проектни 

активности и уште многу други интересни содржини. 

Читајте, споделете и вклучете се во нашите активности!

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

Драги пријатели и соработници!

Корисниците се Роми, жители на општина 
Шуто Оризари и Ѓорче Петров:

-     120 деца на предучилишна возраст (5-6 години), 
      кои не посетуваат градинка;

-     210 деца од 1-7 одд. (6-12 години) кои ги 
      посетуваат основните училишта  
      „Браќа Рамиз Хамид“ и „Страшо Пинџур“;

-     500 мајки и жени со пониски нивоа на 
      писменост и образование.

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects
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https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/early-childhood-program


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

теEб uл н 2/11www.stepbystep.org.mk

Земајќи предвид дека секое дете е 
индивидуа за себе и има различен стил 
на учење, особено внимание треба да се 
обрне во училницата да се создадат стимулативни услови кои ги поттикнуваат сите ученици на 
истражување, учење и независност. Училницата треба да биде средина во која децата ќе се 
чувствуваат сигурно, слободно ќе можат да ги изразат своите идеи и мислења, да веруваат во себе, во 
наставникот и во своите другарчиња, да се вклучат во донесувањето правила на однесување, да бидат 
поттикнати да соработуваат и да се почитуваат меѓусебно.

Со таа цел, како дел од проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ 
во изминатите месеци во сите училишта од прва и втора фаза се 
реализираа 42 обуки за создавање стимулативна средина за учење. 
Оваа обука насловена „Нашата училница - нашиот свет“ се 
реализираше во секое училиште одделно, бидејќи секое училиште 
се соочува со специфични проблеми кога станува збор за 
средината за учење. 
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Преуредена училница во 

ОУ „Јосип Броз – Тито“ - Валандово

Целта на обуката беше наставниците и родителите заедно со 
нашите обучувачи да уредат една училница, а потоа стекнатото 

знаење да го искористат во уредувањето на сите училници во 
училиштето. При уредувањето на училниците се користат евтини, 

лесно достапни материјали кои може да се најдат насекаде околу нас. 
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Флорина Шеху, професорка на Педагошкиот факултет – Скопје и 
обучувач за креирање стимулативна средина, со нас ги сподели 
впечатоците од обуката одржана во ОУ „Прпарими“ - Чегране: 
„Обуката донесе нов квалитет во работењето и соработката 
меѓу наставниците и родителите и тоа преку заедничка точка 
на интерес - креирање стимулативна и креативна средина за 
учење. Новите пристапи и стратегии преку заедничка работа и 
план ирање се применливи во секоја училн ица, за си те 
наставници, родители и ученици. Поголемиот број учесници 
побараа во иднина да се стремиме почесто да се оддржуваат 
ваков вид обуки, со подлабоко третирање на различни аспекти, 
со опфат на сите наставници од основното училиште и 
поголем број родители.“ 

Во месеците кои претстојат, оваа обука ќе биде испорачана и 
во училиштата од третата фаза, а до крајот на проектот ќе 
биде достапна и за тројца претставници од секое училиште 
во државата. 

Снежана Котева, наставничка во прво одделение од ОУ „Гоце 
Делчев“ – Прилеп, со радост сподели со нас дека токму 
нејзината училница била одбрана за преуредување во 
рамки на оваа обука. „На забавен начин ја претворивме 
училницата во стимулативна и богата средина за учење, со 
топол и инспиративен амбиент, во кој првачињата ќе 
имаат можност да уживаат и да учат. Бидејќи промената 
на училницата беше направена во периодот на зимскиот 
распуст, реакцијата на учениците на првиот училишен 
ден од второто полугодие беше бесценета. Со широко 
отворени очи, извикуваа - Преубаво е, наставничке. Па 
следуваа прашањата од типот: „Зошто ова е таму?“, 
или  „Што е ова ..... ?“ Тие ја истражуваа нивната „нова 
училница“. – додаде Снежана.

Во преуредувањето на училницата се 

вклучија наставници, претставници 

од стручната служба и родители. 

Доц. д-р Флорина Шеху, 

професорка на 

Педагошкиот факултет – Скопје
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Заедниците за учење веќе 10 месеци активно функционираат во 60 проектни училишта низ државата. 

Спојувајќи постоечки и нови форми на соработка во однос на унапредување на педагошките 

практики на наставниците и развивањето на културата на учење во училиштата, овие заедници ја 

исполнуваат функцијата на инкубатори на нови идеи и професионална култура во училиштата. На 

наша голема радост, во оваа мисија меѓу најактивните заедници е онаа од посебното основно 

училиште „Маца Овчарова“ – Велес. За своите искуства во заедницата за учење, за соработката и за 

своите очекувања, зборуваат неколку наставнички – дефектолози од ова училиште.

„Како дефектолог, моите очекувања за тоа што 

претставува заедницата за учење, во најголема  мера 

се однесуваа на создавање што е можно повеќе 

начини што ќе ни овозможат подобрување на 

наставната практика, конкретно за нашата категорија 

ученици и нашата училишна средина. По две - три 

средби предводени од нашиот ментор, с фативме 

дека оваа заедница за учење ни овозможува  многу 

едноставен и значаен начин на изразување, како и 

остварување отворена соработка со оние што се во 

оваа заедница.“ – Жана Ѓорѓиева,  дефектолог. 

„На самиот почеток кога ги 

слушав колешките како разговараат за 

потполнување на некои податоци во портфолиото  не 

знаев за што се работи, но ми изгледаше примамливо и 

интересно. На сопствена иницијатива се вклучив во овој проект 

сакајќи да бидам во тек со сите новини кои се случуваат во воспитно-

образовниот процес. Сметав дека тоа е нешто што значи меѓусебна 

соработка и размена на искуства помеѓу наставниците од 

практична работа со ученици.“ – сподели со нас 

наставничката Зага Колодезни. 

„Се надевам дека нашата заедница за учење ќе продолжи 

уште поуспешно да функционира, дека ќе се зголеми 

бројот на членови согледувајќи ги придобивките од 

вклучувањето во истата. Исто така, сметам дека поголем 

акцент ќе добие мрежната соработка со други посебни 

училишта, затоа што неопходни ни се искуства и 

практики од дефектолози во и надвор од државата.“ – 

нагласи дефектологот Живка Панова Саздова.

„Најмногу уживам кога преку развојните активности 

промовирам некои вредности како што се мојата 

креативност, мотивираност, одговорност, самодоверба и 

љубов кон работата со учениците со посебни потреби.“ – 

ед фектолог Марија Давчева 

Понатамошни чекори кои се испланирани во 

проектот во рамки на заедниците за учење, се 

средбите на пошироко регионално ниво. Токму 

тоа беше наведено и како огромна потреба од 

страна на наставниците во ПОУ „Маца Овчарова“. 
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Мирјана Димоска, наставник во 

ОУ „Гоце Делчев“ – с. Љубанци

Во модерните образовни системи, подеднакво 

важно е наставниците сами да развиваат 

ресурси за учење, како и да користат и 

адаптираат во наставата ресурси кои се веќе 

достапни. За таа цел, Проектот на УСАИД 

„Со читање до лидерство“ спроведе 

работилници во 42 основни училишта каде на 

одделенските наставници им беа претставени 

дигитални алатки кои се бесплатно достапни 

на интернет, а кои би можеле да ги 

искористат за да креираат активности за 

подучување мајчин јазик и математика.  

„Сето она што до сега наставниците го 

гледале на интернет и го симнувале, 

отсега самите можат да го изработат на 

еден многу лесен начин, бесплатно и со 

содржина која тие ја сакаат, а не обратно - 

тие да се прилагодат на она што ќе го 

најдат на интернет.“ – истакна Мирјана 

Мирјана Димоска, наставник во ОУ „Гоце 

Делчев“ – с. Љубанци, Бутел, која е 

воедно обучувач на проектот, со нас ги 

сподели впечатоците од работилниците: 

„На почетокот сите наставници беа 

изненадени од она што го слушнаа дека ќе 

го работиме на работилница и се 

прашуваа дали ќе можат да направат такво 

нешто. Но, кога почнавме со приказните 

сите беа воодушевени и работеа со елан, 

таму каде што беа по двајца на компјутер 

едвај чекаа едниот да заврши па тие да 

работат. Со вакво темпо продолжи и 

работата во останатите дигитални алатки 

затоа што веќе беа посигурни во себе дека 

е
можат да го сработат и не е тешко, а  

многу интересно и креативно.“ 
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Storybird - Наставникот може да изработи наменска дигитална приказна 

поткрепена со слики за одредена тема или содржина по одреден предмет. Кај 

учениците да се развие љубов кон пишувањето - во овој случај дигитални приказни 

по дадени слики. Сите дигитални приказни достапни се на интернет 24 часа или во 

приватна група која ќе ја направиме за нас и нашите ученици.

Linoit – Алатка со која може да се креира огласна табла он-лајн. Огласните табли 

можат да служат не само за информирање на учениците и родителите, туку и како 

работна тетратка или наставно ливче каде што треба да се сработи нешто од 

наставниот материјал.

GoAnimate – Алатка која може да послужи за правење анимирани филмчиња на 

разни теми и содржини кои наставниците не можат да ги најдат готови на интернет. 

Алатката нуди можности за додавање звук, музика, облачиња со текст и снимен 

говор. Погодна е за повеќе предмети, на пример: општество, животни вештини, 

мајчин јазик и сл.

Tondoo - Алатка која може да се користи за изработка на вистински стрип од една 

или повеќе страници со што ќе ја поттикнеме креативноста кај учениците во 

создавањето на ликовите и употреба на јазикот во различни форми за да се прикажат 

содржината и пораките на приказната. 

Mystorybook – он-лајн заедница за сликовници во која учениците, наставниците и 

родителите можат да креираат дигитална приказна или да ги користат 

сликовниците кои се објавени од други автори.

Без разлика дали ги користите овие алатки во улога на наставник или 
родител, тие се лесни и едноставни за употреба од страна на сите. Вклучете 
ги децата во изработка на стрип, сликовница или анимиран филм. Бидете 
креативни и споделете ги со нас и сите нови ресурси кои ќе ги подготвите! 
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Аудио сликовниците издадени од „Чекор по чекор“ сега се достапни и на интернет 

страницата на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија

Посетете ја нашата Дигитална библиотека и бесплатно симнете ги сликовниците.

Сликовници за деца со оштетен вид и оштетен слух

К             ИЗАЈ ИКСНОДЕКАМ АН ИЦИНВОКИЛ С

25

22

Одбравме четири наслови од сликовниците 

од „Нашата прва библиотека“ и нивната 

аудио-дигитална  верзија  ја  надградивме  со 

толкување на знаковен јазик за истите да 

можат да ги користат и учениците со оштетен 

слух, нивните наставници и родители.

АЈДЕ ДА ОДИМЕ НА РАБОТА 

КРАЛОТ БЕН 

НОСОТ НА КУКЛАТА 

ВИКИ И ОЧИЛАТА 

АЈДЕ ДА ОДИМЕ НА РАБОТА 

КРАЛОТ БЕН 

НОСОТ НА КУКЛАТА 

ВИКИ И ОЧИЛАТА 

СОВЕТ 
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За да излеземе во пресрет на многубројните барања од страна на родителите и наставниците 

за збирката сликовници „Нашата прва библиотека“ да биде достапна и надвор од 

училниците, истата ја дистрибуиравме до градските библиотеки во 33 градови во државата.

ШТО ИМА НОВО ВО ГРАДСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ?

теEб uл н 8/11

Т МЧ И А ЕД АА Ј Е Д   

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. 

Во декември 2015, организиравме едукативни и забавни настани за промоција на сликовници 

од нашата збирка во јавните библиотеки во Крива Паланка, Велес и Гостивар.
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З А ЈА 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 ТА З А 
Д Е М О К РАТ И ЈА К А Ј Р О М И Т Е П Р Е К У О Б РА З О В А Н И Е

www.stepbystep.org.mk

Фондацијата „Чекор по чекор“, во соработка со невладините организации „Надеж“ и 

„Дендо Вас“, почна со спроведување на Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста 

за демократија кај Ромите преку образование“, финансиски поддржан од Европската 

Комисија и Фондациите Отворено општество. 

Цел на проектот: Подобрување на состојбата на ромската заедница, која се карактеризира со 

незадоволително образовно ниво, учество и постигања, недостаток на знаења и вештини за 

подобрување на вработливоста и квалитетот на животот во домот и заедницата, што резултира 

со  и незадоволителна финансиска состојба,  на ромското семејство што од своја страна 

неповолно влијае врз ползување на можностите за образование и вработување и за учество во 

процесите на демократско донесување одлуки на локално и национално ниво.

Задачите кон кои Проектот се стреми се:

Подобрување на образовните постигања, вклучувајќи ги предзнаењата на деца во 
годината пред поаѓање во прво одделение, успехот на ученици од 1 до 7 
одделение, и степенот на писменост кај млади девојки и жени, 

   
Подигање на нивото на информираност и подобрување на вештините кај Ромките 
за подобро родителство и проактивно одговорно граѓанство,

Унапредување на демократското учеството на Ромите во процеси во заедницата и 
подобрување на капацитетите и вклученоста на ромските НВО во унапредувањето 
на квалитетот на услугите за жени и деца и спречување на дискриминацијата.
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120 деца на предучилишна возраст (5-6 години), кои не посетуваат градинка;

210 деца од 1-7 одд. (6-12 години) кои ги посетуваат основните училишта  
„Браќа Рамиз Хамид“ – Шуто Оризари и „Страшо Пинџур“ – Ѓорче Петров; 

500 мајки и жени со пониски нивоа на писменост и образование.

Корисниците се Роми, жители на општина Шуто Оризари и Ѓорче Петров:

За повеќе информации за Проектот 
„Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“ 

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

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
mailto:elena@stepbystep.org.mk
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_mk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_mk.htm
https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/early-childhood-program
http://stepbystep.org.mk


„Полесно е да разбиеш атом 

                                    отколку предрасуда.“ – Ајнштајн

Обуката беше наменета за членови на 

мрежата практичари, со цел да организираат 

настани „Живи библиотеки“. За време на 

истата, беше претставена методологијата на 

организацијата, како и потребното знаење и 

вештини за организација на вакви настани.

Дали е навистина толку тешко да се разбие 

човечка предрасуда? Дали постои начин или 

безбеден процес кој би ни помогнал да 

погледнеме позади црно-белата перцепција 

на работите и да ги видиме различните 

нијанси кои се кријат во личната приказна на 

секој од нас? Ова се некои од прашањата кои 

беа дискутирани за време на четиридневната 

обука за локални акции за деконструирање на 

предрасудите кон Ромите, насловена како 

„Живи библиотеки“. Обуката се одржа во 

Скопје, во периодот од 26 до 29 јануари, и на 

истата учествуваа 16 учесници од 8 држави. 

За спроведување на обуката беа задолжени 

претставници од организацијата Абичита 

(итал. ABCittà), со финансиска поддршка од 

Мрежата на практичари за ран детски развој 

во ромската заедница (The Romani Early Years 

N e t w o r k  –  R E Y N )  н а  М е ѓ у н а р од н а т а 

асоцијација „Чекор по чекор“.
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ОБУКА ЗА ДЕКОНСТРУИРАЊЕ НА ПРЕДРАСУДИТЕ 
„ЖИВА БИБЛИОТЕКА“
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За време на обуката беше направена и симулација  

на настан „Жива библиотека“ со цел да се 

демонстрираат различни сценарија, а учесниците да 

можат да ги искусат разните улоги и одговорности.

Обуката „Жива библиотека“ за учесниците беше одлична можност за професионален развој, размена 
на искуства со колегите, а во исто време им овозможи 
да изградат силни емоционални врски и на индивидуално ниво преку споделување на личните 
приказни и искуства.         

„Живите библиотеки“ можат да бидат моќна алатка 

 за борба против маргинализација и отфрлање од 

општеството и можат да се адаптираат кон локалниот 

контекст за да се користат за надминување на разни 

видови предрасуди . Затоа, да ги слушнеме 

приказните што секој од нас сака да ги сподели. 
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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

„Жива библиотека“ е иновативна алатка која може да се 
користи за соочување со предизвиците на луѓето преку 
водење дијалог помеѓу претставници од две групи: 
„живи книги“ и „читачи“. Но, во „Живата библиотека“ 
книгите не се направени од хартија, туку тие се 
вистински луѓе, со автентични искуства и чувства, со 
предрасуди кои постојано се преиспитуваат и кои 
можат да влијаат врз нив и нивниот живот. Овие 
„храбри и вистинити книги“ се подготвени своите 
лични искуства поврзани со дискриминација или 
маргинализирање од социјалниот живот да ги 
споделат со „читачите“. Со тоа, „книгите“ им отвораат 
на „читачите“  простор за дијалог, со надеж дека преку 
овој процес ќе бидат преиспитани најчестите 
стереотипи, што понатаму би довело до промена во 

ставовите и однесувањето на поширокото окружување. Секоја 
приказна може да има силно емоционално влијание и врз 
двете страни – како врз „книгата“, така и врз „читачот“.  

Учесниците беа запознаени со алатки и 
активности кои се дел од методологијата 

на „Живите библиотеки“ и чекор по чекор 
се запознаа со процесот за подготовка и 

реализација на настан од овој тип. 

ШТО ПРЕТСТАВУВА „ЖИВАТА БИБЛИОТЕКА“? 
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