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ЗА ФОНДАЦИЈАТА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ – МАКЕДОНИЈА

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на отвореното 
општество реализирајќи активности во областа на образованието, уметноста, културата, издаваштвото, како и човековите 
(детските) права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира, учествува и директно спроведува активности кои 
промовираат иновации, напредок и развој на работата во предучилишните установи и основните училишта во Република 
Македонија. Фондацијата „Чекор по чекор“ – Македонија е основана како невладина организација со цел да се продолжи со 
активностите на регионалната образовна програма „Чекор по чекор“, која започна да се реализира во 1994 година од страна на 
Институтот Отворено општество од Њујорк и Универзитетот „Џорџтаун“ од Вашингтон.

Мисија на Фондацијата  „Чекор по чекор“ – Македонија

Мисијата на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија е да изготвува, развива и 
спроведува програми кои го унапредуваат образованието и културата во современото општество како клучен фактор за 
образовен, културен, економски и социјален развој. Фондацијата „Чекор по чекор“ спроведува програми во градинките, 
основните училишта и другите образовни и културни институции, поддржува иновативни пристапи и на разни начини се стреми 
да ги зголеми можностите за образование на децата и да им помогне да го остварат својот целосен потенцијал.

Стратешки цели

Ÿ Поттикнување на демократските процеси во образованието на децата, младите и возрасните;

Ÿ Градење партнерски односи со владините институции, локалните власти, локалните и меѓународни организации, 
институциите одговорни за образување на иден наставен кадар, училиштата и градинките; 

Ÿ Промовирање и поддржување современи образовни иницијативи насочени кон потребите на децата; 

Ÿ Застапување за постојан професионален развој на просветните работници; 

Ÿ Зајакнување на јавната свест за потребите на децата Роми и децата од останатите малцински групи, деца од социо-
економски загрозени семејства, деца од оддалечени рурални области и деца со посебни потреби; 

Ÿ Издавање прирачници за професионален развој на наставници, сликовници за деца и други едукативни и 
промотивни материјали; 

Ÿ Поттикнување на семејствата и локалната заедница за вклучување во процесот на образование на децата; 

Ÿ Создавање различни можности за креативно изразување на децата. 

Нашата фондација е дел од Интернационалната асоцијација „Чекор по чекор" (ИССА)  и со (International Step by Step Association - ISSA)
своето дејствување целосно ги поддржува и следи меѓународните принципи на ИССА за остварување на квалитетна педагошка пракса:

1. Интеракција исполнета со разбирање и почит помеѓу возрасните и децата, како и во меѓусебните односи на децата; 

2. Вклучување на семејството и заедницата во образованието на децата; 

3. Инклузија, почитување на разликите и на вредностите на демократијата за секое дете и неговото семејство; 

4. Проценка и планирање за квалитетен наставен процес; 

5. Стратегии и техники на подучување кои поттикнуваат љубопитност, истражување, критичко мислење и соработка; 

6. Создавање на безбедна и креативна средина за учење; 

7. Постојан професионален и личен развој на наставниците
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ФОНДАЦИЈАТА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР” ВО 2017 ГОДИНА

Активности за професионален развој на тимот на  „Чекор по чекор“

Во текот на 2017, тимот на Фондацијата„ Чекор по чекор“ учествуваше на бројни настани и активности за професионален развој: обуката 
за дигитална безбедност организирана од УСАИД Македонија, генералното собрание и конференцијата на НЕПЦ мрежата на центри за 
креирање образовни политики во Талин, Естонија, Регионалната конференција за инклузија во Сараево, Босна и Херцеговина, 
Активноста за професионален развој и размена на искуства меѓу претставниците од земји – членки на Меѓународната асоцијација 
„Чекор по чекор“ (ИССА) за создавање безбедни средини за децата во семејствата и заедниците, Регионалната летна школа на НЕПЦ за 
сиромаштијата во образованието одржана на Косово и обуката за образование на возрасни Curriculum GlobALE. 

Членови од Фондацијата„ Чекор по чекор“ исто така присуствуваа на Глобалниот форум за образование организиран од страна на Варки 
фондацијата во Дубаи, Обединетите арапски емирати, годишната конференција на ИССА „Локален одговор за глобален напредок: кон 
компетентни системи за ран детски развој“ во Гент, Белгија, а беше презентиран и трудот„ Наставничкото лидерство како проширување 
на улогата на наставникот во функција на демократизација на образованието“ на Универзитетот во Бирмингем. Фондацијата „Чекор по 
чекор“ исто така активно учествуваше и даде свои предлози за итни демократски реформи во областа образование и младински 
политики, со фокус на основното образование, предучилишното образование и инклузија на децата со посебни образовни потреби.

Елена Мишиќ програмски менаџер од Фондацијата „Чекор по чекор“ – Македонија е назначена за претседател на Управниот одбор на 
Меѓународната асоцијација „ Чекор по чекор“ (ИССА) за периодот јануари 2018 – декември 2019.

Организациски развој на Фондацијата „Чекор по чекор“

Во 2017 беше финализирана поддршката за градење на организациските капацитети преку Проектот на УСАИД за подобрување на 
работењето на организациите (ОПИП). Претставниците на ОПИП заклучија дека активностите за подобрување на работата на 
организацијата имале позитивно влијание врз развојот на Фондацијата „Чекор по чекор“. Повторената процена на организацијата од 
страна на британската организација ИНТРАК покажа дека како резултат на континуираниот процес на развој на организациските 
капацитети било забележано подобрување во секоја од проценетите области: внатрешна организација, финансиски структури, 
мобилизирање ресурси, управување и надворешно опкружување. Како дел од грантот на Програмата за ран детски развој од Фондацијата 
Отворено општество Лондон, тимот на Фондацијата „Чекор по чекор“ помина обука која се состоеше од три модули испорачани од страна 
на проф. Зоран Велковски со цел да се зајакнат капацитетите во областите истражување, мониторинг и развој на е-учење.
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Тимот на „Чекор по чекор“ во 2017
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Програмски активности во текот на 2017 година

Фондацијата „Чекор по чекор“ продолжи да работи на проекти кои се темелат на нашите основни заложби: поттикнување 
критичко мислење кај децата, развивање на потенцијалите на сите деца уште од најрана возраст, а особено на оние кои живеат 
на маргините од општеството, унапредување на наставниот процес и соработка со сите оние кои сакаат да реализираат 
иницијативи со кои ќе се развијат креативните и умствените потенцијали на децата, наставниците и родителите. 

Во текот на 2017, Фондацијата „Чекор по чекор“ учествуваше во реализација на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ и во 
Проектот за зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование, финансиран од Европската 
Унија и Фондациите Отворено општество. Повеќе детали за секој од проектите ќе најдете во продолжение на овој извештај.

ПРОЕКТ НА УСАИД  „СО ЧИТАЊЕ ДО ЛИДЕРСТВО“

Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ има за цел да придонесе за подобрување на јазичните и математичките вештини 
кај учениците од почетните одделенија, зајакнување на педагошките вештини на наставниците, особено вештините за 
формативно оценување и проценка на нивото на јазична и математичка писменост кај учениците и подигање на свеста кај 
целата заедница за тоа колку е важно описменувањето. 

Првично планираниот период на спроведување на активностите од проектот беше од мај 2013 год. до ноември 2015 год. На барање 
на Министерството за образование и наука на Република Македонија, Мисијата на УСАИД во Македонија го продолжи рокот на 
спроведување на активностите од проектот до ноември 2017 година. Со последната модификација, УСАИД одобри продолжување на 
проектните активности до крајот на јуни 2018. Освен продолжување на рокот за имплементација, беше направено и проширување 
на опсегот на интервенција на активностите со тоа што сите основни училишта во државата се вклучија во проектот со цел да се пружи 
поддршка во тек на две дополнителни школски години што би придонело за посилно вкоренување на активностите и практиките на 
проектот во секојдневната пракса на училиштата.

Подетални информации за спроведените активности во рамки на овој проект во 2017 година се дадени во продолжение. 

Компонента 1: Процена на јазичната и математичката писменост

Главните цели на оваа компонента е да се развијат и применат инструментите за процена на читањето и математиката во 
почетните одделенија (ЕГРА и ЕГМА) и врз основа на добиените резултати да се изработат стандарди за постигања по читање и 
математика за почетните одделенија.

Презентација на резултатите од националната студија за писменост
Резултатите од националната студија за јазична и 
математичка писменост спроведена во мај 2016 беа 
презентирани пред претставници од сите основни 
училишта на регионални презентации во текот на 
февруари 2017 како и пред претставници на образовните 
институции во земјата во септември 2017. Претставници 
од Министерството за образование и наука, Бирото за 
развој на образованието, Државниот испитен центар, 
наставничките факултети, меѓународната донаторска 
заедница и локални организации присуствуваа на 
настанот. Презентацијата вклучуваше преглед на 
методологијата за националната студија, главните наоди 
за јазичната и математичката писменост кај учениците од 
почетните одделенија како и главните заклучоци и 
препораки за училиштата, наставниците, семејствата и 
институциите.
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Претставници од институциите, училиштата, наставничките 
факултети и невладиниот сектор на презентацијата на резултатите
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Студија со ЕГРА и ЕГМА инструментите во мај 2017:  Со годишната студија спроведена во мај 2017 година се прибираа податоци за 
читањето и математичките вештини на примерок ученици од петто одделение, кои ќе се користат за одредување национални 
стандарди. Дополнително беа споредени и постигањата на учениците од второ и трето одделение од училиштата вклучени во 
првите фази од спроведување на проектот (проектни училишта) со оние од училиштата вклучени подоцна во проектот 
(контролни училишта). Примерокот беше составен од 1500 ученици од второ и 1500 ученици од трето одделение од 70 училишта 
како и од околу 500 ученици од петто одделение од лонгитудиналниот примерок од 42 училишта. Процените ги спроведоа 157 
оценувачи од училиштата, додека 18 набљудувачи го следеа квалитетот на процесот на собирање податоци. Претставник од 
Државниот испитен центар ја вршеше обработката на податоците. Врз основа на постигањата на учениците по читање и 
математика, проектниот тим подготви индивидуални извештаи за секое училиште што учествуваше во студијата. Резултатите 
покажаа дека постигањата на учениците и од проектните и од контролните училишта во 2017 година се слични со националните 
постигања од 2016 година, односно дека повеќето ученици имаат проблем со течноста при читањето и ограничено разбирање на 
прочитаното. Во областа на математиката, тие имаат проблеми со собирање, одземање и решавање текстуални задачи.

Национални стандарди за читање и математика  

Податоците добиени од студиите со ЕГРА и ЕГМА инструментите, во светски рамки се користат за утврдување стандарди, што се 
дефинираат како посакувано ниво на постигања во читање и математика за одреден временски период. За оваа цел беше 
формирана работна група составена од експерти кои ги изработија ЕГРА и ЕГМА инструментите, како и претставници од 
Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Државниот испитен центар. Работата на 
стандардите ќе продолжи во 2018 година, при што ќе се води сметка тие да бидат усогласени со најновата ревизија на наставните 
програми за почетните одделенија.

Компонента 2: Професионален развој

Оваа компонента има за цел да ги подобри постигнувањата на учениците по мајчин јазик и математика преку активности за 
професионален развој на наставниците од почетните одделенија. Преку поттикнување на соработката во училиштето и преку 
искуствено учење се стигнува до најдобри резултати во професионалниот развој, па затоа обуките кои ги реализира компонента 
2 им нудат на наставниците можност за подобрување на нивните вештини, развивање на нови наставни стратегии и поврзување 
со колегите од другите училишта. Во текот на 2017 година беа спроведени следните активности како дел од оваа компонента: 

Обука за наставници за користење иновативни и ефективни стратегии за подобрување на јазичните вештини на учениците 
„Читаме, учиме и се забавуваме“

4

Работна атмосфера за време на обуката во ОУ „Александар Македонски“ во Аеродром

„Резултатите од националната студија за процена на почетната 
состојба со јазична и математичка писменост кај учениците од 
почетните одделенија од основните училишта во Македонија 
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 станат реалност со 
планираната ревизија на наставните програми. Благодарност за оваа 
голема и исклучително значајна анализа која била спроведена со 8000 
ученици“, Рената Дескоска, Министерка за образование и наука
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Оваа еднодневна обука има за цел да ги запознае наставниците со иновативни пристапи и техники на подучување за 
подобрување на јазичните вештини на учениците, а нуди и примери за интегрирање на читањето во останатите наставни 
содржини. Во овој период, проектот реализираше 30 обуки „Читаме, учиме и се забавуваме“ за 598 претставници од 103 
основни училишта.

Обука за наставници за користење иновативни и ефективни стратегии за подобрување на математичките вештини на 
учениците „Математика+“

Оваа еднодневна обука им нуди на учесниците мноштво практични примери за подобрување на математичките вештини на 
учениците како и низа идеи за дидактички материјали кои може да ги подготват заедно со учениците, а ќе им користат во 
наставата по математика. Дополнително оваа обука има за цел да ги поттикне учесниците да се осврнат на сопствената пракса и 
да се посветат на подобрување на математичките вештини и низ останатите наставни предмети. Во текот на 2017 година се 
реализираа 29 обуки  „Математика +“ за 532 претставници од 102 училишта.

Обука за наставници за создавање на стимулативна средина за учење „НАШАТА УЧИЛНИЦА- НАШИОТ СВЕТ“

Училницата треба да биде пријатен и динамичен простор кој ќе ги мотивира учениците активно да учествуваат во индивидуални 
и групни активности. Тие треба да се чувствуваат поттикнати да ги користат заедничкиот простор и ресурси истовремено 
чувствувајќи се  пријатно и безбедно. Оваа обука има за цел да им понуди на учесниците подлабок осврт на принципите за 
креирање стимулативна средина за учење. Обуката дава и практичен осврт на овие принципи преку преуредување на една 
училница од страна на наставниците и родителите.  Во текот на 2017, вкупно 241 претставници од училиштата и 97 членови од 
семејствата на учениците од 76 основни училишта беа вклучени во преуредувањето на училниците со цел да се создаде 
стимулативна средина за најмладите.

Дисеминација на обуките

Учесниците од училиштата каде обуките беа реализирани за само тројца претставници, беа поттикнати да го пренесат 
стекнатото знаење на останатите колеги од своето училиште.  Во 2017, вкупно 1180 наставници присуствувале на 
дисеминација на некоја од обуките. 

Прирачник „Чекор по чекор до јазична писменост - 50 
активности за совладување на јазичните вештини“

Прирачникот „Чекор по чекор до јазична писменост - 50 
активности за совладување на јазичните вештини“ е објавен на 
веб страницата на Фондацијата „Чекор по чекор“. Прирачникот е 
достапен на  и на .македонски албански јазик
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Наставници, родители и ученици соработуваат во преуредување на училница 
во ОУ „Крсте Мисирков“ – Гази Баба

Среќни ученици во нивната преуредена училница 
во ОУ „Никола Карев“ – Радовиш
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Компонента 3: Заедници за учење

Оваа компонента ги промовира професионалните заедници за учење лоцирани во училиштата како метод за 
контекстуализиран и одржлив професионален развој на наставници во чија основа е личното залагање на наставниците и 
создавањето споделено знаење. Целта на заедниците за учење е во споделувањето позитивни практики со колегите и на тој 
начин негување на култура на учење во училиштето.

Формирање заедници за учење во 27 нови училишта

Во последната фаза на имплементирање на проектот се вклучија 27 училишта кои беа 
третирани како контролни училишта при ЕГРА и ЕГМА проценките. Тие формираа заедници 
за учење кои ги проследија трите обуки организирани од овој проект. Заедниците за учење 
во овие училиште работат по истата методологија имплементирана во другите заедници за 
учење во овој проект.

Училишните координатори го преземаат водењето на заедниците за учење во сите 
училишта од прва и втора фаза 

Во 40 училишта од прва и втора фаза менторите ги предадоа своите одговорности на 
училишни координатори за водење на заедниците за учење како начин да се зајакне 
нивната одржливост.  Во текот на 2017 година координаторите успешно спроведоа 2 средби 
во заедницата за учење, се подготвија и се учествуваа во мрежен настан. Училшините 
координатори се докажаа како повеќе од способни да ја прошират својата постоечка улога 
во училиштето да вклучи и  координтирање на заедницата за учење. До крајот на проектот 
нивната улога ќе биде од исклучително значење и за продолжување со позитивните 
промени во училиштето, но и за негување на културата на учење во училиштата.

Мрежни настани

Во текот на 2017 година се одржаа вкупно 20 мрежни настани во кои беа вмрежени 63 училишта. Мрежните настани беа со 
поинаква агенда од првиот циклус на настани. Овој пат наставниците требаше да подготват постери на кои се фокусираа на 
нивните супермоќи, односно претставување на наставниците како суперхерои. Тие требаше да смислат име, приказна за тоа 
како станале суперхерои, да ги определат своите јаки и слаби страни, кои им се сојузници и непријатели и од каде црпат енергија. 
Во вориот дел на настанот групи од наставници од различни училишта формираа супехеројски тимови и заеднички требаше да 
смислат стратегија на еден од три предизвици од образовниот процес. Еден од предизвиците беше од областа на инклузијата, 
друг беше за професионалниот развој и колегијалноста и третиот бараше од наставниците да опишат каков наставен ден би 
сакале. Стратегиите беа резимирани во извештај од секој од мрежните настани и претставуваат важен увид во начинот на кој 
размислуваат наставниците за некои од најважните аспекти  од натавничката професија и проблемите на образованието денес. 

6

Мрежен настан ОУ „Григор Прличев“ - Охрид Мрежен настан ОУ „Страшо Пинџур“ - Вевчани

Мрежен настан 
ОУ „Дервиш Цара“ – Долно Палчиште
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Најголем дел од учесниците изразија особено задоволство од вака организираниот мрежен настан. Активноста со суперхероите 
им даде шанса посредно да зборуваат за своите јаки и слаби страни без да се чувствуваат вообразено или пресамокритично. 
Воедно, наставниците  смислуваа и начини како оваа активност би можеле да ја искористат со учениците (пр. во обработка на 
лектири, во биологија, како активност за градење на самодовербата кај децата). Развиените стратегии беа доказ дека 
наставниците се клучен фактор во образованието и неопходно е нивното вклучување при донесувањето одлуки за политиките и 
практиките во училиштата.  

Следните чекори во оваа компонента е овие позитивни искуства да се преточат во препораки за други училишни средини. Многу 
е охрабрувачки тоа што досегашните резулати на заедниците за учење откако раководството го презеле училишните 
координатори дава причина за оптимизам околу одржливоста на оваа компонента. Заедницата за учење станува синоним за 
соработка, споеделено знаење и алатка за подобрување на организациската кохезија.

Компонента 4: Дигитални ресурси за учење

Оваа комонента создава и адаптира ресурси за читање и математика во форма на аудио-книги, сликовници и дигитални игри и ја 
поттикнува употребата на ИКТ во подучувањето мајчин јазик и математика.

Сликовници на турски јазик 

Во текот на 2017, Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ адаптира 8 сликовници на турски јазик и истите ги објави во 
електронска форма во Дигиталната библиотека 

Објавени сликовници на босански јазик

Во 2017 година, одбравме пет наслови од збирката сликовници „Нашата прва библиотека“ и ги објавивме во двојазично 
македонско и босанско електронско издание. Членови од здружението за Промоција на бошњачката жена и култура 
„Диванхана“, кои исто така работат како наставници во ОУ „Лирија“ – с.Љубин во Сарај каде наставата се одвива на босански 
јазик, ги преведоа сликовниците.  

„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 РМ, се придруживме 
на прославата во с.Љубин каде и официјално ги промовиравме 

сликовниците со читање во нашата Библиотека на тркала
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Компонента 5: Вклучување на семејството и заедницата

Оваа компонента подготвува и реализира иницијативи и креативни активности кои го подигаат интересот за читање и 
математика кај најмладите ученици и ги вклучуваат нивните родители, семејството и пошироката заедница во процесот на 
описменување.

Работилници за изработка на сликовници со родители и наставници

Во текот на месец април, беа спроведени работилници за изработка на сликовници на математички теми во 42 основни 
училишта. На овие работилници учествуваа 476 наставници, 397 родители и 38 ученици. 

Дел од позитивните аспекти се што овие работилници се одлична можност за соработка меѓу наставниците и родителите, а 
практичните насоки кои се претставени за време на работилниците, родителите и наставниците лесно можат да ги користат со 
учениците дома или во училница. 

Библиотека на тркала

Во текот на 2017 година, Библиотеката на тркала посети 78 различни локации, пред с� централни и подрачни училишни згради. 
Вкупно 5567 ученици, наставници и родители учествуваа во овие активности. 

Во текот на летниот период, Библиотеката на тркала беше дел и од поголеми фестивали и културни збиднувања – патувачкото 
кино на Македокс во Порече и Акто -фестивалот за современа уметност во Битола.

Библиотека на тркала во село Манастирец како дел од Македокс патувачко кино и во Битола како дел од фестивалот Акто 

Работилница во ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ во Битола 
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Настан Speech4Teach – инспирација за едукација

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 слушнеме инспиративни приказни 
раскажани преку лично или професионално искуство на наставници, 
родители, ученици и претставници од невладините организации кои 
работат во областа на образованието.  

Настанот официјално беше отворен од директорот на Бирото за 
развој на образованието, Ризван Беља, претставникот на УСАИД во 
Македонија, Дејвид Атебери, и директорката на Фондацијата „Чекор 
по чекор“, Сузана Киранџиска.

 Оваа година, како инспиративни говорници на сцената настапија:

Ÿ  Шпетим Љатифи – раководител на Проект на УСАИД и 
ЛЦИФ за деца со пречки во видот 

Ÿ  Кирил Барбареев – професор на Факултетот за образовни 
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и блогер за образование 

Ÿ Радмила Рангелов Јусовиќ – извршна директорка на Центарот за образовни иницијативи „Чекор по чекор“ – Босна и 
Херцеговина 

Ÿ  Гораст Цветковски – актер при Македонскиот народен театар и родител

Ÿ  Ванчо Полазаревски – автор на литература за деца

Ÿ Весела Богдановиќ – одделенски наставник во ОУ „Кочо Рацин“ – с.Ивањевци, Могила, избрана во ТОП 50 иновативни 
наставници во светски избор Global Teacher Prize и нејзините ученици 

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.

9

Говорниците по настанот и сесијата прашања и одговори од публиката 

Актерот Гораст Цветковски на сцената говореше за неговата улога 
на родител во ерата на дигитализацијата и технологијата 
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И СВЕСТА ЗА ДЕМОКРАТИЈА КАЈ РОМИТЕ 
ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ

2017 беше втората и последна година на проектот. Дневните активности продолжија да им пружаат на децата од општините Шуто 
Оризари и Ѓорче Петров структурирани дневни образовни активности кои го отсликуваат и надополнуваат материјалот кои се 
изучува во основните училишта и градинките во земјата. Како резултат, 65 деца на предучилишна возраст успешно се запишаа во 
прво одделение подготвени со сите знаења, вештини и со владеење на македонскиот јазик кои се карактеристични за деца од 
поразвиените средини и деца кои посетувале градинки. 245 деца на возраст од 6-12 г. ги подобрија редовноста и училишниот успех.  

Над 650 жени и девојки активно учествуваа во образовни активности за подобрување на нивниот статус, вештини, здравје и 
благосостојба како и информираност, свесност и познавања за прашања важни за нив како поединци и членови на семејствата и 
заедницата (здравствена заштита, совети за образование и вработување, управување со домашниот буџет и сл.), нивните 
родителски вештини (на пр. наставните програми и нивните барања, и знаењата и вештините кои децата треба да ги развијат, 
како да се поддржат децата во процесот на учење во домот), и нивоата на писменост и мотивација и навики за читање.  

Прегледот на политики кои се однесуваат на Роми спроведен меѓу корисниците покажа дека и покрај двете стратегии и 
многубројните акциски планови, и подобрувањето на стапките на запишување и завршување на основно, средно и високото 
образование кај Ромите, и во регулирањето на здравственото осигурување, и стапките на вакцинација и безбедно раѓање, сепак 
Ромите сѐ уште се соочуваат со: 

Образовни активности за ромските деца во центрите за учење, во заедницата Дендо Вас во Ѓорче Петров и Надеж во Шуто Оризари

Пораки од деца и родители кои ги одразуваат нивните желби и соништа за иднината
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Ÿ отсуство на квалитетно домување, услуги и јавна инфраструктура, 

Ÿ ниско учество во програми за вработување, освен во комуналната хигиена, 

Ÿ високи стапки на невработеност и неактивност, особено кај жените, 

Ÿ ниски образовни постигања и недостаток на квалификации,

Ÿ висока стапка на зависност од социјални трансфери.

Најзначајна активност во 2017 година беше Кампањата за подигање на свеста за важноста од еднаков пристап до образование 
за Ромите, преку следниве компоненти:

¡ печатење и дистрибуција на постери и брошури со совети за родители и пораки искажани од проектните корисници – 
деца и родители;

¡ печатење и дистрибуција на 5 билингвални сликовници (на македонски и ромски јазик) кои обработуваат теми на 
инклузија, социјализација, споделување и емпатија:

Ÿ Волшебната фотелја

Ÿ Мразулец

Ÿ Да имаш куче

Ÿ Портокали за секого

Ÿ Девојчето со количката

¡ одржување на 6 тркалезни маси за образованието на Ромите во Тетово, Ѓорче Петров, Куманово, Прилеп, Битола и Шуто 
Оризари, на кои се дискутираше за недоволен пристап до градинки, слаби ученички постигања, слаба родителска 
поддршка, недоволна дополнителна настава, голем број на деца надвор од училиште, незадоволителна соработка 
меѓу засегнатите страни. Тркалезните маси беа ко-организирани од локалната самоуправа, училиштата и невладиниот 
сектор и на нив учествуваа над 100 лица. 

¡ спроведување на онлајн иницијативата „Сакам да...“ наменета за подигање на свеста за и мобилизација околу важноста 
од рамноправен пристап до квалитетно образование за ромските деца. Децата и нивните родители создадоа 20 пораки 
кои беа објавени во текот на 20 различни дена во периодот мај-јуни 2017 на официјалните интернет и Facebook 
страници на Фондацијата „Чекор по чекор“ и партнерите ЦСИ Надеж и ЗЦОП Дендо Вас. 

Проектот официјално беше затворен во јуни 2017, во присус тво на претс тавници на делегацијата на Е У, 
меѓународната заедница, локалните влас ти и училишта, граѓанското општес тво и проектните корисници.  
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Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“ Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

 Association Centre for Educational Support DENDO VAS

“ЕЕСТА ЗА ИП И СВ  Д ЕМ НР Е О АТ К ВО И РА ОЕ Т ТИЈ АЗК ТЕ А КАЈ  ОБРТ РОМИТЕ ПРЕКУ „ ИЗ ЦА АЈА ПК АНУ  КВА  НАЊЕ

Постер од Кампањата за важноста од еднаков пристап до образование за Ромите
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Address: Bul. Partizanski Оdredi br.72a, 1000 Skopje; Tel/Fax: 02/3077-900
www.stepbystep.org.mk
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