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2021 ГОДИНА

ЗА ФОНДАЦИЈАТА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор'' е основана во 2001 година
со цел да ја продолжи воспитно-образовната методологија „Чекор по чекор” во градинките и
основните училишта во Република Македонија, преку која, децата се подучуваат и охрабруваат
самостојно да носат одлуки и да го изразуваат своето мислење, да усвојуваат и други важни
животни вештини кои се неопходни за да размислуваат критички, доживотно да учат и да станат
активни граѓани во едно демократско општество.
Нашата мисија е да изготвуваме, развиваме и спроведуваме програми кои го унапредуваат
образованието и културата во современото општество како клучен фактор за образовен,
културен, економски и социјален развој.
Нашите стратешки приоритети се:
•
•
•

Да ги подобриме компетенциите на наставниците за реализирање современа
наставна пракса
Да ги подобриме компетенциите кај децата за критичко размислување и самостојно
учење;
Да промовираме еднаков пристап до квалитетно образование за децата од ранливи
групи;

Главните принципи врз кои се темели нашата работа се:
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 вредностите на демократијата за секое дете и
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 креативна средина за учење;
7. Постојан професионален развој на наставниците.
Во 2021 година Фондацијата „Чекор по чекор” ги реализираше проектите: „Биди ИН, биди
инклузивен, биди инклудиран“, финансиран од ЕУ, проектот Образование на помалку бројните
етнички заедници, финансиран од Фондацијата Отворено општество Македонија, проектот
„Редовно на часови“, финансиран од ЕУ, каде главен носител е Фондацијата Отворено
општество Македонија, проектот „И јас имам глас” финансиран од Save the Children
International, и проектите “HEAD”, “ARISE”, финансирани од ЕУ, кој ги реализираат во
партнерство со Мрежата на центри за образовни политики НЕПЦ и Косовскиот образовен
центар КЕЦ.

ПРОЕКТ „БИДИ ИН, БИДИ ИНКЛУЗИВЕН, БИДИ ИНКЛУДИРАН“
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во соработка со
Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за
давање услуги на лицата со попреченост „Хендимак“, на 01.09.2020 започнаа со спроведување
на Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“. Проектот ќе се спроведува три
години, а има за цел да ги подобри можностите за образование на децата со попреченост и да
придонесе кон развитокот на инклузивно основно образование, отворено за сите, со осмислени
можности за учење на сите ученици со попреченост, и на тој начин ќе придонесе за зајакнување
на нивната социјална и образовна инклузија.
Проектот тежнее кон целосен и еднаков пристап на децата со попреченост до редовните
училишта и им на помага училиштата во подобрување на подготвеноста и капацитетите за
осмислена инклузија преку обезбедување на пристапни и стимулативни средини за учење, и
рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта, кои треба
да бидат отворени и пристапни за учениците со најразлични образовни посебни потреби,
вклучувајќи физичка, сетилна и интелектуална попреченост.
Во 2021 г., се реализираа повеќе активности, меѓу кои:
Доделување стипендии за 471 ученици со попреченост од прво, второ и трето одделение
Во септември 2021 година, Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ распиша
втор конкурс за доделување на стипендии за децата со попреченост кои посетуваат редовна
настава во прво одделение. Во текот на 2021 година, проектот додели 471 стипендија.
Целта на стипендиите е да се пружи поддршка на семејствата на децата со попреченост од
почетните одделенија во надминување на трошоците поврзани со нивното школување,
училишни материјали, специјализирана опрема, воннаставни активности, асистенти за
помош/едукација, трошоци за терапија, транспортни трошоци или други слични специфични
потреби, а воедно да се поддржи одлуката за проактивно и засилено запишување на ученици
со попреченост во редовните училишта.
Туторска поддршка за учениците со попреченост- стипендисти на проектот
Од октомври 2021 година, продолжи туторската поддршка со цел да се поддржи процесот на
инклузија на деца со попреченост во редовните училишта и да се обезбеди туторска поддршка
за учениците со попреченост кои се стипендисти на проектот.
Ангажманот на туторите вклучува директна работа со децата со попреченост - стипендисти за
стекнување работни навики и прилагодување кон барањата на наставниот односно предметночасовниот систем, остварување на целите на индивидуалниот образовен план, преку
повторување на инструкцијата, увежбување на зададените задачи и стекнување на бараните
знаења и вештини по дадени насоки, а во соработка со наставникот и инклузивниот тим за
ученикот. Освен тоа, туторите ќе работат и на развивање на социјалните вештини на дечињата
и комуникацијата со соучениците, наставниците и другиот персонал. Оваа година беа вклучени
16 тутори кои работеа со 65 стипендисти од проектот.
Подобрување на пристапноста на училиштата со најголем број стипендисти
Во рамки на проектот, предвидено е 40 училишта од цела држава да биде подобрена
пристапноста за учениците со попреченост. Тоа подразбира изградба на пристапни рампи,
правење на пристапни тоалети, правење на сензорни соби, инклузивни игралишта итн.
Главен критериум при избирањето на училиштата каде се доделија грантови во 2021 година е
бројот на ученици-стипендисти на проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“.

Во текот на 2021 година за подобрување на пристапноста на училиштата се доделија вкупно 18
грантови за:
Инклузивни игралишта во 8 училишта (ООУ „Гоце Делчев“ – Неготино, ООУ „Лазо Ангеловски“
– Општина Аеродром, ООУ „Истигбал“ – Општина Тетово, ООУ „Кочо Рацин“ – Општина Дојран,
ООУ „Браќа Миладиновци“ – Општина Куманово, ООУ „Наим Фрашери“ – Општина Тетово,
ООУ „Браќа Миладиновци“ – Општина Струга и ООУ „Љубен Лапе“ – Општина Аеродром;
Сензорни соби во 5 училишта (ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ – Општина Старо
Нагоричане, ООУ „Блаже Конески“ – Општина Аеродром, ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски
– Општина Ѓорче Петров, ООУ „Ѓорѓија Пулевски – Општина Аеродром и ООУ „Дане Крапчев –
Општина Гази Баба;
Асистивна техологија и дидактички материјали во 4 училишта (ООУ „Димо Хаџи Димов –
Општина Карпош, ООУ „Св. Климент Охридски“ – Општина Битола, ООУ „Андреа Савески Ќикиш“
– Општина Тетово и ООУ „Кирил и Методиј“ – Општина Тетово;
Сензорна градина во 1 училиште (ООУ Григор Прличев – Општина Охрид)

Вклучување на општествено одговорни компании во активностите на проектот
Со цел промените во училиштата да бидат поддржани не само од надворешните донатори, но
и од локалните актери и донатори, проектниот тим контактираше со голем број на докажани
општествено одговорни компании, државни институции и општини. Вклученоста на приватните
компании, државните институции и партнерските организации се најдобра гаранција за
одржливоста на направените промени во училиштата.

Обуки за инклузивни училишни тимови
Во текот на месец ноември и декември, преку проектот се организираа онлајн обуки за
инклузивни училишни тимови (УИТ). Целта на обуките беше подобрување на училишните
инклузивни тимови за поефективно инклудирање на учениците со попреченост во редовниот
наставен процес. На овие 4-дневни обуки учествуваа 270 учесници (наставници, стручна служба,
директори) од 55 училишта.
Соработка со Ресурсните центри „Иднина“ и „Маца Овчарова“
Со почеток на училишната година, проектот оствари соработка со ресурсните центри „Иднина“
и „Маца Овчарова“ со цел градење на капацитетите на образовните асистенти кои се дел од
ресурсните центри. Оваа соработка ќе се продлабочи со реализирање на обуки за сите
образовни асистенти од овие два ресурсни центри. По завршувањето на обуките за образовните
асистенти (ОА), проектот ќе ја продолжи соработката и поддршката за ОА преку формирање на
Заедници за учење. Заедниците за учење претставуваат форма на професионален развој преку
колегијално учење и размена на искуства и информации. Тие претставуваат слободен простор
каде може да се разменуваат идеи и искуства и да работат на различни активности насочени
кон подобрување на соработка со семејствата на учениците со попреченост.

ПРОЕКТ РЕДОВНО НА ЧАСОВИ: АКЦИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОМИТЕ ВО ОСНОВНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Проектот Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование,
финансиран е од Европската Унија, а спроведуван од Фондацијата Отворено општество –
Македонија заедно со своите партнери Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас
и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по чекор.
Главна цел на проектот е да се овозможи еднаков пристап, да се подобри посетеноста и
завршувањето на учениците Роми во основните училишта, како и да се создаде инклузивна
средина за учење каде ќе се почитува различноста и каде сите деца ќе се чувствуваат
добредојдени и подеднакво стимулирани да успеат.
Компоненти на проектот
Стипендии за децата Роми од прво до трето одделение што ќе овозможи вклучување што
поголем број деца Роми во основното образование, а воедно ќе се намали финансискиот
трошок на ромските семејства поврзан со школувањето на нивните деца.
Поддршка на ромската заедница, преку обезбедување асистенти во општините со најбројна
ромска заедница, кои ќе имаат блиска соработка со ромските семејства и училиштата. Тие ќе
помогнат во процесот на идентификувањето на децата кои се надвор од образовниот систем,
нивно запишување во училиштата, понатаму редовното следење на наставата како и успешен
премин во следните одделенија.
Поддршка за училиштата, компонента која ја реализира Фондацијата за образовни и културни
иницијативи „Чекор по чекор“. Активностите во рамки на оваа компонента започнаа во март
2020 година и ќе се спроведуваат до март 2022 година.

Поддршка за училиштата обезбеди трансформација на училниците во инклузивна средина за
учење каде се почитуваат различностите и ќе се стимулира развојот на сите деца.
Планираните активности вклучуваат училишни грантови за спроведување на мали проекти во
идентификуваните училишта, каде преку игра и заедничко учество во училишни активности ќе
поттикнат интеракција и размена на знаење помеѓу учениците, како и обуки за образование за
социјална правда наменети за наставниците и стручните служби.

Вкупно 47 училишта добија мали училишни грантови за реализирање различни училишни
проектни активности, како што се: формирање катчиња за читање и мали библиотеки;
мултикултурни работилници; дизајн на уметнички творби; посета на споменици кои сведочат за
историјата и минатото; спортски настани; естетско и функционално уредување на училница со
мултикултурен карактер; опремување дел од училишниот двор со интерактивна опрема што ќе
се користи за активности од мултикултурен карактер; музички фестивали; итн. Овие активности
ја подобрија интеракцијата помеѓу учениците од сите етички заедници и го подобрија учењето
меѓу сите ученици (од одделенска и предметна настава) преку игра и воннаставни активности.
Дополнително, членовите на семејствата преку нивното активно учество во училишните
активности придонесоа и ги поддржаа своите деца да преземат чекори кон градење инклузивна
средина за сите.
Интересот на учениците за ваков вид воннаставни активности од мултикултурен карактер беше
исклучителен. Учениците со задоволство учествуваа во активностите на училишните проекти.
И покрај тоа што реализацијата на проектот беше во време на пандемија, а на членовите на
семејството не им беше дозволено да ги посетуваат училишните простории, училиштата ги
организираа своите активности на начин што вклучуваше помал број родители во училишните
дворови и други отворени простори или пак членовите на семејството учествуваа во работата
преку помагање во реализирање а домашните задачи и онлајн активностите.

ПРОЕКТ HEAD: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ДИРЕКТОРИ ЗА СОЗДАВАЊЕ
ИНКЛУЗИВНА УЧИЛИШНА КУЛТУРА
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ го реализира проектот
HEAD, за развој на заеднички вредности и социјална инклузија во образованието. Носител на
проектот е Мрежата на центри за образовни политики NEPC од Загреб во конзорциум со 7
меѓународни организации, а со финансиски средства на ЕУ преку програмата ЕРАЗМУС.
Фондацијата „Чекор по чекор“ е одговорна за проектните активности кои ќе се спроведуваат во
основните училишта во нашава земја.
Проектот HEAD: „Зајакнување на капацитетите на директорите на училиштата за градење
инклузивна училишна култура“ има за цел да се осврне на професионализацијата на
директорите на основните и средните училишта во Хрватска и Северна Македонија, користејќи
ги позитивните практики во оваа област од Словенија и Холандија.
Главна цел на проектот е обезбедување поддршка на училиштата во развој на инклузивна
училишна култура.
Специфични цели на проектот:
Развој на програма за професионален развој на директори преку модуларизиран пристап.
Главни обележја на програмата за обука се:
•

насоченост кон личен и професионален развој

•

насоченост кон демократско управување - вклучување на сите засегнати страни во
управувањето

•

насоченост кон сеопфатен училиштен развој - училишни политики, мисија и визија,
професионален развој на наставници и стручни служби

•

разгледување опции засновани на докази за развој на политики за сеопфатен
национален пристап кон подобрување на инклузивноста на училишната

•

градење коалиција за поддршка на процесот на градење инклузивна училишна
култура.

Во проектот се вклучени 20 училишта од државата:
Проектни училишта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

О.У. Браќа Рамиз и Хамид, Шуто Оризари
О.У. Браќа Рибар, Табановце
О.У. Дане Крапчев- Гази Баба
О.У. Дитурија- Сарај
О.У. Гоце Делчев, Василево
О.У. Христијан Тодоровски Карпош- Драгоманце
О.У. Јонуз Емре- Пласница
О.У. Мустафа Кемал Ататурк, Д. Количани
О.У. Рајко Жинзифов, Д. Оризари, Велес
О.У. Страшо Пинџур- Карбинци
О.У. Кирил и Методиј, Кучевиште
О.У. Кирил и Методиј- Тетово
О.У. Светозар Марковиќ, Старо Нагоричане
О.У. Неџати Зекирија, Коџаџик
О.У. Раде Кратовче- Кочани

Контролни училишта
•
О.У. Тодор Ангелески- Битола
•
О.У. Кире Гаврилоски Јане- Прилеп
•
О.У. Вера Циривири Трена- Карпош
•
О.У. Карпош- Умин Дол
•
О.У. Браќа Миладиновци- Добрушево
На почетокот на 2021 година како дел од проектот се заврши процената на почетната состојба
во сите 20 училишта. Во процената беа вклучени сите 20 училишни директори како и 602
наставници и 617 ученици.
Базирано на резултатите од студијата во текот на годината се реализираа и обуки за
директорите од 15те проектни училишта на следните теми:
Модул 1: Градење на инклузивна училишна средина
Модул 2: Управување на училиштето: личната и професионалната улога на директорот
Модул 3: Инклузивна клима во училиштето
Модул 4: Предизвици за училишниот менаџмент за градење инклузивна култура
Модул 5: Евалуација и одржливост
На обуките учествуваа 15те директори од 15те проектни училишта кои во текот на проектот
развиваа и акциски истражување и спроведуваа акции во своите училишта со цел подобрување
на инклузивната клима во училиштата.

Во текот на месец мај се одржа национален настан за презентација на целите и темите од
програмата развиена како дел од проектот. Настанот беше организиран од двата македонски
партнери (Фондацијата „Чекор по чекор“ и МЦГО) и беа поканети 65 лица. На настанот
учествуваа учесници од: Министерството за образование и наука, Бирото за развој на
образованието, Државниот испитен центар, Државниот центар за стручно образование и обука,
педагошките факултети во државата, Државен просветен инспекторат, претставници од
општините и училиштата, претставници од НВО сектор итн. На настанот со присутните освен
програмата за обука развиена како дел од проектот му се претставија и резултатите од
проценката на почетната состојба во 20те училишта вклучени во проектот.

Кон крајот на 2021 година се започна со проценка на крајната состојба. Оваа проценка ќе се
заврши во текот на следната 2022 година. По завршувањето на проценката на крајната состојба
предвидени се обуки и за 5те директори од контролните училишта кои исто така ќе се
реализираат во мај 2022 година.

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОМАЛКУ БРОЈНИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ“
Фондацијата „Чекор по чекор” е стратешки партнер на Фондацијата Отворено општество во
спроведувањето на проектот „Образование на помалку бројните етнички заедници“ кој започна
да го реализира во март 2019 година. Се работи за четиригодишен проект на Фондацијата
Отворено Општество - Македонија (ФООМ) кој ФООМ го спроведува во партнерство со Управата
за развој на образованието на јазиците на помалку бројните етнички заедници при МОН
(Управата) и Бирото за развој на образованието (БРО). Проектот тргнува од заложбите за
активно граѓанство и социјална кохезија како предуслови за градење демократско општество и
се потпира на убедувањето дека инвестирањето во квалитетно образование за сите е
најефикасен начин да се стигне до таму. Проектот се заложува образованието да биде клучен
промотор на социјалната кохезија, а училиштата како природни средини во која етничките,
културните и јазичните различности се разбираат, промовираат и вреднуваат како предност,
места каде сите ученици треба да се чувствуваат добредојдени и да имаат можност да ги
постигнат своите максимум потенцијали за учество, учење и напредување.
Проектот се реализира во 10 проектни училишта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

О.У. Браќа Рамиз и Хамид, Шуто Оризари
О.У. Мустафа Кемал Ататурк, Д. Количани
О.У. Браќа Рибар, Табановце
О.У. Рајко Жинзифов, Д. Оризари, Велес
О.У. Страшо Пинџур, Карбинци
О.У. Кирил и Методиј, Кучевиште
О.У. Светозар Марковиќ, Старо Нагоричане
О.У. Гоце Делчев, Василево
О.У. Неџати Зекирија, Коџаџик и
О.У. Дитуриа, Сарај

Во текот на 2021 година, Фондацијата „Чекор по чекор“ продолжи со реализирање на
активностите започнати во 2019 и 2020 година и ја продолжи поддршката на проектните
училишта преку следните проектни активности:
Поддршка на заедниците за учење
Членовите на заедниците за учење продолжија да работат во оваа форма на колегијално учење
и професионален развој која нуди можност за самостојна работа и истражување, дискусии со
колегите и подобрување на секојдневната педагошка пракса за секој наставник-член на ЗУ.
Во текот на 2021 се реализираа 20 менторски средби кои ја следеа и поддржуваа работата на
Заедниците за учење со развојните активности и развојните портфолија, но и се обидуваа да им
помогнат на членовите на заедниците за учење да се справат со големите предизвици кои се
наметнаа од пандемијата со КОВИД 19 и реализирање на наставата во online формат.

Во воведот и размената на информации за тековната реализација на наставата во училиштата,
наставниците од сите училишта истакнаа дека иако менторските средби не се реализираат секој
месец, за нив е значајно што Фондацијата Чекор по чекор и ФООМ континуирано се грижат за
актуелните состојби во училиштата и нивните потреби и што им даваат поддршка на
наставниците преку менторските средби.
Во 2021 година се работеше на збогатувањето на наставните и други потребни ресурси на
јазиците на кои работат проектните училишта и создавање дигитални активности кои би им
помогнале во подобрување на наставата. Наставниците беа поттикнати да подготват/снимат
заедно со учениците текстови од наставната програма, (од учебниците, лектирите но и друга
литература во форма на радиодрами, видеа, куклен театар, театар на сенки итн), со што би
добиле нови аудио/видео ресурси на сите јазици од сите училишта кои се вклучени во проектот.
Овие ресурси се поставени на веб страната на Фондацијата „Чекор по чекор” и се достапни за
сите заинтересирани наставници.
Збогатување на ресурсите и дигитални активности
Во рамки на компонентата „Креирање дигитални содржини“ беше разгледувана стручна
литература за реализирање настава на далечина и креирање дигитални ресурси за
наставниците, беа разгледувани материјали подготвени од познати универзитети кои обучуваат
наставници и беа селектирани најсоодветните видеа кои одговараат на условите во кои работат
нашите наставници. Беа подготвени и објавени 14 видеа со методски упатства за настава на
далечина:
7 на македонски јазик
https://youtube.com/playlist?list=PLvOzpTPWfkWmWRG_ZSRWKtpn8pkV0MRpg
7 на српски јазик –
https://youtube.com/playlist?list=PLvOzpTPWfkWkqcbLqIOg4uzKu3lE-Z1Tt
Исто така беа објавени и видеа кои беа подготвени во проектните училишта:
Видео со тема „Различни култури и обичаи“ кое се снимаше во ОУ Страшо Пинџур во
Радање, Карбинци - https://youtu.be/--_sSBbC0U0
Видео „Зеко и дјеца“ кое се снимаше во ОУ Дитурија во Љубин, Сарај –
https://www.youtube.com/watch?v=9TAQWNzAhAg
Видео „ Насрудин Хоџа“ кое се снимаше во ОУ Дитурија во Љубин, Сарај –
https://www.youtube.com/watch?v=P7jDq6ZNl7IВидео од куклена претстава кое се
снимаше во ОУ Дитурија во Љубин, Сарај –
https://www.youtube.com/watch?v=TjzUMwvkQqE
Видео со тема „ Историско - географски движења на Бошњаците “ кое се снимаше во
ОУ Дитурија во Љубин, Сарај - https://www.youtube.com/watch?v=h0ksVC8xZ0A

Посети во проектните училишта со мобилната библиотека
Мобилната библиотека или „Библиотеката на тркала“ поради пандемијата реализираше само
пет посети во четири различни училишта:
- 20 мај во ОУ Страшо Пинџур во Радања, Карбинци
- 21 мај во ОУ Гоце Делчев во Василево и подрачното училиште во Ангелци
- 4 јуни во ОУ Дитурија во Љубин, Сарај и
- 7 јуни во ОУ Рајко Жинзифов во Горно Оризари, Велес
Основната цел со посетите на комбето – библиотека на тркала е кај учениците да се развие
интерес и љубов кон читањето и мајчиниот јазик, посебно кај тие ученици кои немаат доволен
пристап до библиотека и соодветна детска литература. Целна група беа учениците од прво до
петто одделение. Посетите со Библиотеката на тркала беа секогаш одлично прифатени и од
учениците и од наставниците. Фацилитаторите разговараат учениците што знаат за
библиотеките, дали посетиле ли некоја, што содржи библиотеката и што се прави таму, зошто и
колку е важно читањето, какви сè содржини може да се најдат во книгите, зошто мора постојано
да читаме и да се интересираме за нови информации а потоа учениците имаа можност да
разгледаат какви книги има на полиците во библиотеката на тркала и да одберат за читање
некоја книга или сликовница соодветна за нивната возраст. Децата имаа можност да слушнат
од актерите/фасилитатори, како изразно се чита, по што тие ги анимира и самите ученици да
прочитаат нешто на глас или да раскажат некоја своја случка или приказна, седнати на „авторско
столче“.

Традиционалниот настан Speech4Teach, поради пандемијата не можеше да биде одржан во
живо, па затоа оваа година на 6 декември беше организиран онлајн, и за таа цел беше
промовирано видео „Говориме за менталното здравје“, во кое експерти и практичари дадоа
свои видувања за потребата од менталното здравје и неговата важност за хуманиот, физичкиот
и социјалниот капитал во заедницата.
https://www.facebook.com/stepbystepmk/videos/632931491387848

ПРОЕКТ „И ЈАС ИМАМ ГЛАС“
Фондацијата Чекор по чекор со поддршка на “Save The Children International” – Косово и
Шведската Интернационална Агенција за развој го реализираше регионалниот проект „И јас
имам глас“.
Целта на проектот е мобилизирање на граѓанското општество и развивање на свеста на
родителите и наставниците, и охрабрување на децата да преземат одговорност активно да се
залагаат за реализација на своите права и да учествуваат во процесите на донесување одлуки
кои ги засегаат, на училишно и локално ниво. Преку учество во обуки и уметнички и
литературно-новинарски секции, учениците учествуваа во донесување одлуки на училишно
ниво и промовираа проактивно почитување на детските права и на детските ставови и мислења
околу прашања кои ги засегаат нив и нивните врсници.
Проектот се реализираше во 4 основни училишта:
ООУ „Братство“ – општина Карпош, Скопје;
ООУ „Дане Крапчев“ – општина Гази Баба, Скопје;
ООУ „Кирил и Методиј“ – Тетово
ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ - с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане.
Во 2021 година секое од проектните училишта предложи по едно партнерско училиште од
нивните општини кои рамноправно се вклучија во проектот.
ООУ „Димо Хаџи Димов“ од Скопје
ООУ „Кирил и Методиј“ од с. Стајковци
ООУ „Андреја Савевски Кикиш“ од Тетово
ООУ „Светозар Марковиќ“ од Старо Нагоричане
Сите училишта учествуваа во реализирање на следниве активности:
Обука: „Спречување и справување со насилство врз децата, со особен осврт на насилство во
услови на изолираност поради КОВИД-19 и сајбер насилство“
Овие обуки се фокусираа на градење компетенции кај наставниците, директорите, членовите
на стручните служби, родителите, учениците од предметна настава и вработените во локалната
самоуправа во 4 општини (Карпош, Гази Баба, Старо Нагоричане и Тетово) преку спроведување
онлајн работилници за справување со последиците од социјалната изолираност на учениците,
наставниците и семејствата поради КОВИД-19.
По обуките беа изготвени следниве прирачници: Прирачник за психо-социјална поддршка во
услови на пандемија и стрес и Прирачник за превенција на насилството во училиштата на
македонски и албански јазик.

Прирачник за психо-социјална поддршка во услови на пандемија и стрес

https://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/prirachnik_ITHV_PSP-mk.pdf
https://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/prirachnik_ITHV_PSP-al.pdf
Прирачник за превенција на насилството во училиштата

https://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/priracnik_za_prevencija_na_nasilstvoto_vo
_uchilishtata-mk.pdf
https://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/priracnik_za_prevencija_na_nasilstvoto_vo
_uchilishtata-al.pdf

Обука: „Ученичко учество и активизам“
Овие обуки се фокусираа на градење компетенции кај учениците, членови на ученичкиот
парламент, за развивање и примена на механизми за следење на степенот на почитување на
детските права на ниво на училиште и општина и учество во дефинирање на приоритети за
акција во четири основни училишта во општините Карпош, Гази Баба, Старо Нагоричане и Тетово
преку спроведување онлајн работилници и пружање менторска поддршка.
Со операционализацијата на Ученичките парламенти во проектните училишта, врз основа на
работа на Клубовите за детски права, учениците се здобија со знаење, искуство и совети како
да формираат ученички тела и да ги мотивираат учениците од повисоките одделенија креативно
да се ангажираат во застапувањето на интересите на нивните врсници пред училишното
раководство за поддршка на најранливите групи ученици. Учениците учествуваа во активности
преку кои се слушна нивниот глас не само во училиштата туку и во нивната заедница.
Учениците ги развија следниве вештини неопходни за исполнување на нивните улоги во
ученичкиот парламент: комуникациски вештини, вештини за соработка, критичко
размислување и вештини за решавање проблеми, личен менаџмент, вештини за истражување,
технолошки вештини, креативност и иновации, меки вештини (вештини за управување со
времето, организациски вештини. Во сите осум училишта, се создадоа групи компетентни и
мотивирани ученици, способни да го унапредат процесот на формирање функционални
ученички парламенти, свесни за нивните одговорности и должности за тоа што можат да
направат. Учениците го водеа процесот на „ученички акции“ во нивните училишта, и веруваме
дека капацитетите што ги изградија ќе им помогнат и во иднина да преземаат акции за граѓански
активизам. Неколку предлози, развиени од ученичките парламенти, беа наградени со ученички
грантови кои беа реализирани во училиштата: Дане Крапчев и Димо Хаџи Димов од Скопје, и
Андреја Савевски Кикиш и Кирил и Методиј од Тетово.
По обуките беше изготвен прирачник на македонски и албански јазик за Ученичко учество и
активизам достапен за сите училишта во земјава.

https://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/prirachnik_za_uchenichko_uchestvo_i_aktiv
izam-mk.pdf
https://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/prirachnik_za_uchenichko_uchestvo_i_aktiv
izam-al.pdf

Работилници: („Новинарско/литературни и ликовни работилници)
Овие активности се фокусираа на организирање можности за учениците за креативно
изразување на разни теми кои беа одбрани од проектните училишта. На овие секции, кои се
одржуваа еднаш месечно, учесниците вежбаа креативно изразување на своите мисли, идеи и
преставување на проблемите со кои се соочуваат. Овие секции им овозможија искажување и
одбрана на сопствените мислења и ставови, но и критичко преиспитување и прифаќање на
туѓите, како основа за дијалог, дебата и консензус. Сите 8 проектни училишта испратија по 5
теми на кои создадоа креативни написи и изработки, а членовите на ученичкиот парламент ги
дефинираа приоритетите за нивните училишта, користејќи ги техниките научени на семинарот
„Ученичко учество и активизам“ и подготвија предлог-проекти за мали училишни грантови.
Некои од темите на кои работеа учениците се: „Мојата најголема мотивација“, „Кога животот ќе
се врати во нормала“, „Да ја создадеме нашата иднина“, „Колку искрено ги изразуваме нашите
емоции“ „Имам право да учам и да играм“, „Предизвиците со кои се соочуваме во онлајн
учењето“, „Забава и дружење за време на пандемијата“, „Сајбер малтретирање“, „Важноста од
почитување на правилата за пандемија на училиштата“, „Споделување искуства за подобро
училиште“, „Создавање училиштен весник“, „Сите деца заслужуваат образование“, „Чудото
наречено живот“, „Кодот на уметноста“, „Пораки од цвеќињата“, „Важноста на ученичкиот
парламент“ , „Ученик во 21 век“, „Одговорност и одлучување“, „Правата на детето“, „Мурално
сликарство“, „Како ми се промени животот во пандемијата“, „Пријателството не познава
граници“, „Образованието- клуч за успехот“, „Хуманоста како доблест“ итн.
Кампања за подигање на свеста за правата на детето
На 10 декември започна Националната кампања за подигање на свеста за правата на детето со
главни цели, да се информира пошироката јавност за самиот проект и да се промовира важноста
од исполнување на правата на децата и да се создаде култура на почитување на детските
мислења во согласност со нивната зрелост и компетентност, за прашања кои влијаат врз нивните
животи. Кампањата содржи делови од Конвенцијата на ОН за правата на детето, изговорени од
наши познати театарски, телевизиски и филмски актери и актерки. Кампањата траеше 21 ден и
во тој период видеата на ФБ страната на фондацијата имаа 104.324 прегледи додека на
Инстаграм вкупните прегледи на видеата беа 13.007. Видеата ќе останат на страниците на
социјалните мрежи на Фондацијата и ќе продолжат да ги шират пораките за правата на децата
и по завршувањето на проектот.
Проектот, беше заокружен со публикацијата „Успешни приказни, на ученички иницијативи“, во
која секое училиште се осврна на нивното учество во проектот „И јас имам глас“.

https://www.stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/priracnik_za_uspesni_prikazni_na_uchenich
ki_inicijativi.pdf

ПРОЕКТ АРИСЕ: „Акција за намалување на нееднаквостите во образованието“
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во 2020 г. започна со
реализирање на проектот AРИСЕ: „Акција за намалување на нееднаквостите во образованието“,
кој има за цел јакнење на капацитетите на граѓанските организации за развој на политики и
застапување на полето на рамноправност во образованието преку регионална соработка и
градење национални коалиции. Ова е четиригодишен проект (април 2020 - март 2024),
финансиран од Европската Комисија, што го спроведува конзорциум на организации од шест
држави, во кој покрај Фондацијата „Чекор по чекор“ членуваат и „Косовскиот образовен
центар“, Косово; „Мрежата на центри за образовни политики“, Хрватска; „Универзитетот
Шабанџи - Иницијатива за образовни реформи“, Турција; НВО „Децата се иднината“, Албанија;
„Центарот за образовни политики“, Србија; Центарот за социјални истражувања „проМЕНТЕ“,
Босна и Херцеговина; и Центарот за образовни иницијативи „Чекор по чекор“, Босна и
Херцеговина.
Проектот го зафаќа прашањето на сиромаштијата и нејзиното влијание врз учениците на две
нивоа: од една страна образовните и социјалните политики кои можат да обезбедат долгорочни
решенија за подобрување на рамноправноста во образованието, а од друга пилот
интервенциите на училишно ниво кои помагаат при задоволување на непосредните потреби на
учениците со низок социо-економски статус (СЕС).
Главна цел на проектот е Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за
рамноправно учество во процесите на развивање политики и застапување за праведност и
рамноправност во образованието преку регионална соработка и градење национални
коалиции. Проектот се стреми да ја поддржи образовната и социјалната инклузијата на
ученици со низок социо-економски статус преку градење на национални и регионални
партнерства на граѓански организации со цел застапување, конструктивен политички дијалог
со владите, подигање на свеста кај засегнатите страни и пилот интервенции, преку следниве
специфични цели:
•

На ниво на политики: застапување и вклучување во конструктивен политички дијалог со
властите за поддршка на ученици со низок социо-економски статус и градење
национални партнерства преку поддршка на локални граѓански организации и
подигање на свеста кај засегнатите страни за влијанието на сиромаштијата врз
образованието и благосостојбата на децата;

•

На ниво на училиште: врз основа на регионални и меѓународни искуства, осмислување
на ефективна училишна програма за поддршка на ученици со низок социо-економски
статус и придонесување кон намалување на последиците од сиромаштијата врз
ученичките постигања и општата благосостојба на учениците со низок СЕС.

Проектот се реализира преку следниве активности:
•

Анализа на политики и истражувања на состојбите и поставеноста на системите со
изведување препораки за подобрувања и иновации;

•

Застапување и подигање на јавната свест преку развој на алатки и процеси и поддршка
на граѓанското општество и на коалиции на засегнатите страни активни на полето на

борбата против сиромаштијата, како и преку меѓународна конференција и национални
и регионални настани наменети за унапредување на образовните политики;
•

Развивање на капацитетите на граѓански организации преку обуки, менторство,
поддршка во работата, едукативни настани, студиска посета, „летна школа“, регионални
работилници и програма за училиштен развој;

•

Училишни интервенции во 5 училишта во секоја земја засновани на холистички
училиштен развој, менторство и развивање одржливи училишни практики со цел
намалување на разликите и сиромаштијата.

Во текот на 2021 година, Центарот за Социјални иницијативи „Надеж“ како партнер на
Фондацијата спроведе низа активности за подобрување на образовните постигања на децата
Роми, преку кои :
-

обезбеди поддршка за совладување на наставниот материјал за 25 деца од V до IX одд. од
семејства со низок социо-економски статус

-

организираше работилници за 122 родители на следниве теми:
§

заштита од насилство на социјалните мрежи

§

важноста на менталното здравје

§

поддршка на образованието на децата

-

организираше работилници за 67 ученици од семејства со низок социо-економски статус на
тема заштита на приватноста и заштита од насилство

-

воспостави онлајн платформа насочена кон креирање материјали од деца за инспирирање,
мотивација и акција за подобро образование, заштита на менталното здравје и врсничка
поддршка.

На отворен повик беа избрани пет партнерски основни училишта со кои во следните две години
ќе се работи за подобрување на капацитетите на училишните тимови, изготвување развојни
планови и спроведување активности за поквалитетно образование на ученици од семејства со
низок СЕС:
•
•
•
•
•

ООУ „Ванчо Прќе“ - Делчево
ООУ „Христијан Карпош“ – Младо Нагоричане
ООУ „Аврам Писевски“ – Скопје
ООУ „Браќа Рамиз Хамид“ – Скопје
ООУ „Илинден“ Крива Паланка

Во овие училишта, како и во две контролни со сродни карактеристики, се спроведе иницијално
истражување со учениците од VII одделение, со цел да се утврди состојбата во однос на
политиките и практиките за ефикасен образовен процес кој би ги задоволил потребите за
квалитетно образование на ученици до семејства со низок социоекономски статус.
Истражувањето ја утврди појдовната основа наспроти која ќе се следи и вреднува напредокот
во петте проектни училишта.

