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за нас

Здружението за дислексијаАјнштајн е непрофитна организација
формирана во Декември 2013 година од родители на деца со
дислексија и лица со дислексија.
Идејата за формирање на здружението произлезе пред се од
недостигот на информации за дислексијата. Барајќи решение и
помош за тешкотиите со читање кај своите деца родителите се
соочија со, неинформираност на институциите и недоволна
стручност кај просветните работници. Ние постoиме со цел да
помогнеме на илјадници лица кои се соочуваат со проблемот
дислексија и истата да ја актуелизираме во нашата држава
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мисија
Ајнштајн е Здружение на граѓани чија што цел е подигнување на јавната свестза дислексијата кај
образовните институции, родителите, релевантните институции како и кај пошироката јавност.
Ајнштајн ги остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка и
поддршка за сите оние кои се засегнати од оваа
проблематика.

визија
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Подобрување и олеснување на процесот на образование на учениците со дислексија
како и потпомагање во воведување на соодветен и подобрен образовен систем.
Здружението се залага за зголемување на бројот на своите членови за добивање подобри
и поквалитетни човечки ресурси кои понатаму ќе можат да се надградуваат е со цел
стекнување на поширок соодветно експертен кадар за обработка на состојбата
наречена дислексија. Нашата визија неизбежно опфаќа создавање на општество
кое ќе има капацитет да ги исполни сите барања и потреби на лицата со дислексија и
да се приклучи на земјите кои веќе 50 години активно развиваат техники и методи
за работа за овие лица настојувајќи истите да го пронајдат и истакнат својот талент.
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Организацискаструктура

во здружението

ОСНОВАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

СОБРАНИЕ

Славица Тасевска Николовска
Орхидеја Шурбановска
Павлина Димоска
Лидија Кировска
Билјана Младеновиќ

Го сочинуваат сите регистрирани
активни и неактивни членови

УПРАВЕН ОДБОР

НАДЗОРЕН ОДБОР

Фани Кузмановска – Претседател
Давид Стефановски – Член
Симона Тодоровска – Член

Цветанка Кузмановска – Претседател
Сливана Вучевска – Член
Бодин Попов – Член
Дарја Николовска – Член
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ПРЕТСЕДАТЕЛ
Дамјан Николовски
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Мониторинг на акцискиот план
за локалната стратегија на Општина Центар
за развој на образованието за период 2015 - 2017 година

- Најголем дел од наставниците и родителите не се запознаени со актуелниот акциски план за
развојот на образованието на Општина Центар.
- Постои потреба од организирање на повеќе обуки наменети за работа со деца со посебни
потреби
- Потребна е поголема вклученост на родителите и училиштата во управувањето со
образовните процеси во Општина Центар.
- Генералното мислење е дека постои напредок во поглед на унапредувањето на системот за
мониторингот на работата на образовниот кадар.
- Акцискиот план е причинител за подобрена синергија меѓу општината, училиштата и
родителите.
- Општината изразува незадоволство од аспект на меѓуинституционалната соработка и
реализацијата на проекти во соработка со бизнис и граѓанскиот сектор.
- Изразито силна е потребата од дијалог со извршната власт од страна на општината во поглед
на зголемување на средствата наменети за образование.
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Со овој проект ние добивме релевантни информации за успехот на активностите предвидени
во акцискиот план и креиравме еден вид на истражување кое претставува сублимат од
дотогашните спроведени активности, мерејќи ги истите преку нивните соодветни показатели.
Во соработка со Општина Центар, Основните училишта и Центарот на заедницата бевме
сигурни дека добиените резултати се веродостојни и говорат за успехот на општината во
реализацијата на стратешките цели од Стратегијата за развој на образование и за млади.
Прибирање на информации траеше три месеци преку што се утврди кои и колку од
активностите предвидени за соодветните мерки/иницијативи се спроведени,дали се
спроведени во предвидените временски рамки, до која фаза е спроведувањето на оние кои
што се во тек и во колкав степен е нивната успешност.Изработената мониторинг-анализа се
однесува на мониторингот на акцискиот план за локалната стратегија на општина Центар за
развој на образованието за периодот од 2015 до 2017 година.Тој е спроведен од страна на
Здружението за дислексија АЈНШТАЈН Скопје.Целта на овој мониторинг беше да се утврди
степенот на успешност во спроведувањето на акцискиот план за развој на образованието во
Општина Центар.Резултатите беа добиени преку анализа на анкетни прашалници и интервјуа
спроведени на засегнатите страни, односно основните училишта од територијата на Општина
Центар, родители на учениците од овие основни училишта и раководството во Општина
Центар. Врз основа на направениот мониторинг, може да се издвојат следниве клучни наоди:
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Во мониторингот беше вклучено лице во улога на проект координатор и лице во улога на асистент
координатор, кои и воедно се едни од главните имплементатори на сите активности во
здружението и истите беа одговорни за сите предвидени активности за спроведување на
мониторингот, како и едно лице за административна работа. Најголема корист од мониторингот
на акциските планови имаа основните училишта од Општина Центар, со оглед на тоа дека
акцискиот план се спроведува токму за нивната област на делување. Додека кај акцискиот план за
млади најголема корист имаа самите млади. Со мониторингот се очекува да се мотивира и
општинската администрација за понатамошно спроведување на активностите кои се предвидени
во акциските планови за наредниот период, а се во интерес на образованието и младите.
Засегнатите страни во процесот на мониторинг на акцискиот план беа:
1. Сектор за образование при Општина Центар
2. Основните училишта од Општина Центар
3. Центарот на заедницата при Општина Центар
4.Родителите и учениците од основните училишта од Општина Центар
5.Секторот за локален економски развој
6.Млади жители на општината
7. Локалниот младински совет
Активностите кои беа спроведени во проектот за мониторинг на акцискиот план се:
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1. Формирање на план за континуирано следење на активностите кои ги превземаат засегнатите
страни за исполнување на приоритетите предвидени во акцискиот план;
2.Организирање на вкупно 6 средби со секторот за образование при Општина Центар и Центарот на
заедницата, за утврдување на превземените иницијативи согласно со локалната стратегија на
Општина Центар за развој на образованието и млади;
3.Одржување на средби со одговорните лица во Основните училишта во Општина Центар со цел
добивање на информации за спрегата која постои помеѓу училиштата и локалната власт,
конкретно при соработка за исполнување на предвидениот акциски план;
4.Анализа и сортирање на сите добиени податоци од мониторингот и креирање на дата база за
ефикасноста при спроведување на акциските планови од областа на образованието и младите;
5.Објавување на завршен извештај за спроведениот мониторинг во кој ќе се содржат сите
прибрани информации и детален приказ на активностите спроведени за исполнување на
акцискиот план;
5.Организирање завршен настан за сите засегнати страни со презентација на добиените резултати
од мониторингот;
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ШАРЕНИ УМОВИ
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Настанот под наслов “Шарени умови” беше реализиран преку проектот на УСАИД за граѓанско
учество.Оваа активност беше дел од Неделата на граѓански организации – серија од настани кои
ја промовираат работата на граѓанските организации пред пошироката јавност,организирани во
периодот од 11ти до 17ти Септември 2017 година низ Република Македонија.Настанот беше
одржан во Градскиот Парк со времетраење од 4 часа каде што учествуваа голем број на деца кои
имаа огромна желба да бидат дел од многуте игри и активности предвидени за тој ден.
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Семинар

ПРИСТАП ДО ГЕНЕРАЦИЈА Z И ГЕНЕРАЦИЈА ALPHA
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Семинарот "Пристап до Генерација Z и генерација ALPHA" беше одржан на ден 14.10.2017 година на
Филозофскиот факултет во организација на Здружението за дислексија Ајнштајн и Brain Genius Kids.
Имено, семинарот беше пропратен со пет успешни предавачи во своите области: Д-р Стеван Несторов доктор по дефектолошки науки, Србија, Белград, Проф. Д-р Орхидеја Шурбановска - Институт за
психологија при Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Д-р Виолета Несторов - доктор по дефектолошки
науки, Србија, Белград, Проф. Д-р Виолета Арнаудова - Институт за психологија при Универзитет "Св.
Кирил и Методиј" и Наде Молеровиќ - Мотивациски говорник, професор по историја и директор на ООУ
"Гоце Делчев" Скопје.
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Проект

КРИЕНКА VS. ТАБЛЕТ
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Влијанието на брзо напреднатата технологија врз развојот на детето,
бележи големи нарушувања во однос на когнитивните,
комуникациските, социјалните функции и моторната активност кај
децата како и однесувањето на детето. Последиците на сите овие
нарушувања се согледуваат во здравствениот и образовниот систем,
аутистичен спектар на нарушувања, доцнење во развојот,
неразбирлив говор, тешкотии во учењето, нарушувања во
обработката на сензорните информации и стимулации, анксиозност,
депресија и нарушувања во спиењето.
Имајќи ги сите овие последици на ум потребно е да се согледаат ризик
факторите и да се создаде ефикасна стратегија за здраво детство.
Здружението за дислексија “АЈНШТАЈН” преку проектот "Криенка Vs.
Таблет" финансиран од Фондација Отворено општество - Македонија
ја имаше честа да ја реализира првата јавна трибина во Република
Македонија за штетното влијание од прекумерното користење на
современите технологии врз развојот на децата. На трибината свои
излагања имаа: Проф. Д-р Татјана Стојановска Иванова - Институт за
социологија при УКИМ, М-р Мира Јовановска - логопед завод за
рехабилитација на слух, говор и глас, М-р Маја Филиповска - Институт
за дефектологија при УКИМ, Г-ѓа Ана Попризова - училишен психолог,
СУГС Орце Николов, Г-ѓа Наде Молеровиќ - Директор, ОУ Гоце Делчев
Општина Центар, Г-дин Дарко Каевски - Директор на Агенција за
млади и спорт, М-р Матилда Бајкова - Проф. по Македонски јазик и
литература, Спец.за ученици со ПОП во инклузивна училница, Проф.
Д-р Дејан Спасов - Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство.
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Проект
ИНКЛУЗИВНИ ОБРАЗОВНИ ПОЛИТИКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ДИСЛЕКСИЈА
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Информирање и оспособување на стручните служби од 65 основни училишта од територијата
на Град Скопје за состојбата дислексија со цел правилен третман на учениците кои се соочуваат
со истата.
Зголемување на соработката помеѓу училиштата и родителите на учениците кои се соочуваат
со дислексија и потешкотии во учењето.
Информирање и едуцирање на претставниците на образовните институции задолжени за
креирање на образовните политики за состојбите кои предизвикуваат потешкотии во учењето,
со цел да се создадат услови за подобрување и промена на досегашните образовни политики и
практики.
Одржување на 4 интерактивни работилници за 200 претставници на стручните служби од 65
основни училишта во Град Скопје. Присутните на директен начин и одблиску ќе се запознаат со
карактеристиките на учениците со дислексија, како дислексијата да ја препознаат кај своите
ученици, како да им ја соопштат оваа состојба на родителите и каков треба да е нивниот
пристап кон овие ученици. На интерактивните работилници предавачи ќе бидат експерти од
областа на дислексијата и психологијата. За присутните претставници ангажираните експерти
ќе состават и прирачник кои учесниците ќе можат секојденвно да го користат во текот на
својата секојдневна работа. Преку индиректен метод ќе се изврши десиминација на стекнатите
знаења од страна на прсутните до наставниот кадар со помош на претходно изготвените
презентации од страна на ангажираните експерти и проектниот тим. Првиот прирачник за
правилен пристап кон учениците со дислексија ќе биде достапен на веб страната на
здружението за да може со него да се служат што поголем број на засегнати педагози и
психолози.

Фокус груп-дискусии за заинтересирани чинители кои понатаму треба да формираат
неформални групи за промовирање на интересите на лицата засегнати со потешкотии во
учењето. Со помош на фокус групите ќе озвозможиме директен контакт на родителите со
наставниот кадар со цел отворено за зборуваат за сите проблеми и предизвици со кои се
соочуваат родителите на учениците со дислексија и нивните деца од една страна и
предизвиците и проблемите при работата со овие ученици на самите наставници. За да ја
потенцираме важноста од соработката помеѓу училиштата и родителите ќе бидат изготвени
едукативни постери кои ќе се дистрибуираат до сите 65 основни училишта опфатени во
проектот. Секоја фокус група ќе биде проследена со соодветен извештај кој ќе користи во
подготовката на финалниот извештај со препораки до владините институции.
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Јавна трибина за креирање на инклузивни образовни политики за ученицте со дислексија. За
прв пат во Република Македонија ќе се одржи јавна трибина со претставници на Министерство
за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Државниот испитен центар,
стручни лица од областа на образованието, експерти за состојбите кои предизвикуваат
потешкотии во учењето, родители и претставници на останатите засегнати страни.
Институциите на директен начин ќе се запознаат со состојбите кои предизвикуваат потешкотии
во учењето и на директен начин при дебата и разговор со стручните лица, наставниците и
родителите да се информираат за предизвиците и проблемите со кои се соочуваат учениците со
дислексија. Со цел олеснување и насочување на иснтитуциите за како да ги креираат
образовните политики кои ќе бидат прилагодени за учениците со дислексија, проектниот тим ќе
изготвни извештај со препораки. Извештајот ќе содржи повеќе препораки за што конкретно
иснтитуциите треба да превземат за олеснување на процесот на образование на учениците со
дислексија.
1.
3.1
3.2
3.3

Наведете ги целните групи и заедниците со
кои ќе работите:
Психолози, педагози и дефектолози од 65
основни училишта од територијата на град
Скопје
Родители на деца со дислексија
Претставници на образовните институции
задолжени за креирање на образовните
политики во Република Македонија

2.

Очекувани резултати

4.1

Обучени и информирани стручни служби од
65 основни училишта
Зголемена соработка на родителите со
училиштата

4.2

Информирани и едуцирани претставници на образовни институции
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12

Проект
ИНФО ЅИД ЗА ДИСЛЕКСИЈА
Проектот “Инфо ѕид за дислексија” беше
направен пред се поради недостигот на
информираност на младите луѓе во Република
Македонија за состојбите кои предизвикуваат
потешкотии
во
учењето.
Токму
оваа
неинформираност создаде потреба за едукација
на младите во однос на овие проблематики.
Здружението за дислексија АЈНШТАЈН досега
спроведе 2 проекта поддржани од Град Скопје во

Веб страна “Инфо Ѕид”
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5 средни училишта. Преку овие проекти се спроведе истражување врз повеќе од 4000
средношколци за застапеност на дислексијата помеѓу нив и нивото на запознаеност со состојбите
кои предизвикуваат потешкотии во учењето. Од истражувањето се заклучи дека речиси 15% од
испитаните средношколци се соочуваат со некоја од состојбите и воедно не се информирани за
своите прва во врска со овие состојби. Специфичните цели на проектот “Инфо ѕид за дислексија” беа
достапноста на информации за секоја попреченост во учењето како и можните причини за ниски
оценки и скриени таленти за сите средношколци во Република Македонија. Потоа подигањето на
свеста и едукацијата на средношколците за предностите и недостатоците на дислексијата како и
зголеменото учество на локалната власт во подобрувањето на условите за учење за учениците со
потешкотии во учењето. Со овој проект беа опфатени 16 средни училишта во Република Македонија
каде што главната цел беше спроведување на истражување и презентации во прва година во секое
од опфатените средни училишта со цел детекција на застапеноста на дислексијата. Главната цел на
проектот беше подигнување на свеста и едукација на учениците во средното образование за
преднностите и недостатоците на дислексија,диспраксија,дискалкулија и дисграфија како
специфични тешкотии во учењето.
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Проект
ЗНАЕТЕ ЛИ ШТО Е ДИСЛЕКСИЈА?
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Основната цел на овој проект беше да се детектира бројот на средношколци со
дислексија и да се поттикне интересот за дислексијата како појава која е присутна кај 15
% од учениците.Проектот се спроведе кај средношколците од С.У.Г.С Јосип Броз Тито,
С.У.Г.С Орце Николов и С.У.Г.С Марија Кири Склодовска”.Средношколците беа
запознаени со фактот дека постојат решенија за надминување на таквите тешкотии. Се
очекуваше да овие ученици ќе се оспособат да ја препознаваат дислексијата кај себе или
кај своите соученици и да ја шират информацијата со позитивен пристап и кај останатите
ученици кои нема да бидат опфатени со овој проект. Освен тоа дополнителна цел на овој
проект беше да се добијат релевантни информации за тоа колку средношколците имаат
познавања за дислексијата, колку од нив имаат одредени тешкотии во учењето и од
каков карактер, и слични информации кои ќе се добијат со спроведување на анкета и кои
ќе бидат показатели при планирање на идните активности на Здружението.
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