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Ова сме

ние !
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НИКОЛОВСКИ
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ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ

Дарја
НИКОЛОВСКА
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за нас
Здружението за дислексија АЈНШТАЈН 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. Здружението е формирано со цел да им помогне на
илјадниците лица кои се соочуваат со состојбите кои предизвикуваат потешкотии во
учењето и истите тие да ги актуелизира во нашата држава.
Според последните статутарни измени на организацијата од 29.03.2017 година
собранието на членови едногласно ги усвои новите програмски области на кои
Здружението АЈНШТАЈН ќе работи до 2021 година.
Програмски области на организацијата
Здружението АЈНШТАЈН своите стратешки цели ги реализира низ шест програмски
области:
1.

4.
5.
6.
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2.
3.

Програма за унапредување на образовните услови за лицата со потешкотии во
учењето
Програма за развивање на јавната свест
Програма за подигнување и јакнење на јавната свест за штетното влијание од
прекумерното користење на современите технологии
Програма за млади и младински активизам
Програма против булинг
Програма за институционално јакнење на организацијата

3
3

Организацискаструктура

во здружението

Го сочинуваат сите регистрирани
активни и неактивни членови
Дамјан Николовски

УПРАВЕН ОДБОР

Фани Кузмановска
Претседател

Давид Стефановски
Член

Симона Тодоровска
Член

НАДЗОРЕН ОДБОР

Цветанка Кузмановска
Претседател

Сливана Вучевска
Член

45

Бодин Попов
Член

Нашите соработници

во 2018 година

Проф. д-р. Орхидеја Шурбановска
Експерт по психологија

Фани Кузмановска
Експерт по правни науки

Гордана Андоновска
Експерт за дислексија

Проф. Др. Александра Каровска Ристовска
Дефектолог

Катерина Николовска
Експерт за дислексија

Сања Наумовска – Родител

Д-р.с-ц. Силвана Филипова – Логопед

Кристина Ана Мудриниќ
Експерт за дислексија

Д-р. Мирјана Јовановска Стојановска
Психолог

Проф. др. Наташа Станојковска Трајковска
Дефектолог

Весна Цековска – Дефектолог

Проф.др. Татјана Стојановска Иванова
Социолог
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Даница Ѓуревски
Експерт за дислексија

Славица Тасевска Николовска
Експерт за дислексија

Зденка Стаменова – Дефектолог
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Мерсиха Смаиловиќ – Обучувач

Д-р. Мира Јовановска – Логопед

Др. Стеван Несторов – дефектолог

Др. Виолета Несторов – дефектолог

Ана Попризова – обучувач

Домника Кардула – Обучувач

Мејрем Кајоли Туша
Одделенски наставник

Снежана Матовска - Обучувач

Стефан Петровски – Обучувач

Лиса Баута Шаќири – Обучувач

6

Наде Молеровиќ
Мотивациски говорник

Марко Ферек – Обучувач

Билјана Божиновска – Родител

Сенада Сали – Обучувач

Сибел Имери – Обучувач
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Нашитемедиумски
поддржувачи
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Проект
ИНФО ЅИД ЗА ДИСЛЕКСИЈА
Проект : Инфо ѕид за дислексија
Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско учество
Износ на грант : 14.982 $
Период на реализација: јуни 2017 – февруари 2018

Здружението Ајнштајн во периодот од јануари до февруари 2018 година преку проектот “Инфо ѕид
за дислексија”во соработка со Проф.др. Орхидеја Шурбановска од Институтот за психологија при
УКИМ го изготвуваше најголемото истражување за застапеноста на знаците на дислексија помеѓу
средношколците од 8-те плански региони на нашата држава. Истражувањето беше направено на
примерок од 2328 ученици од 16 средни училишта од 8-те плански региони на Република
Македонија.
Во истражувањето беа поставени следните хипотези:
Хипотеза 1. Се очекува дислексијата во средните училишта да биде изразена кај околу 10 до 15% од
учениците, а изразената форма на дислексија да биде застапена кај околу 2 до 4% од учениците
Хипотеза 2. Се очекува кај учениците од средното стручно образование да има поголема
застапеност на дислексијата во однос на учениците од гимназиското образование.
Хипотеза 3. Се очекува кај учениците од Албанска националност да има поголема застапеност на
дислексија отколку кај учениците од Македонската националност
Хипотеза 4. Се очекува кај машките ученици да има поголема застапеноста на дислексијата отколку
кај женските ученички.
Со добиените резултати се заклучи дека знаците на
дислексија (умерена и изразена) кај учениците во
прва година во испитаните средни училиште е
застапена со 12.2% . Во поставената хипотеза 1 се
очекуваше изразениот степен на дислексија да е
застапен кај 2 до 4% од средношколците, со ова
истражување се докажа дека изразениот
степен на дислексија е застапен на долната граница односно 2,1%. Со добиените резултати се
потврди прво зададената Хипотеза на истражувањето за застапеноста на дислексијата помеѓу
учениците во средните училишта.
Резултатите добиени од истражувањето за степенот на застапеност на дислексијата во средните
училишта со гимназиско и стручно образование потврдија дека кај учениците од стручните
училишта има поголем степен на дислексија отколку кај учениците од гимназиското образование
(Хипотеза 2). Во истражувањето беа опфатени шест средни училишта со гимназиско образование,
пет средни училишта со стручно образование и четири средни училишта во кои има гимназиски и
стручен смер.
Во анализата за застапеноста на дислексијата во гимназиите и средните стручни училишта не беа
вклучени училиштата СОУ “Ѓорче Петров”, СУГС “Зеф Љуш Марку”, СОУ “Д-р. Ибрахим Темо” и СОУ
“Јосиф Јосифовски” поради мешовитата структура на гимназиско и стручно образование. По
анализата на резултатот се потврди и Хипотезата 3., односно дека дислексијата е во поголем
процент застапена во средните стручни училишта отколку средните гимназиски училишта односно
11% наспроти 16.6%.
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Хипотезата 3. исто така се потврдува, односно кај учениците од Албанска националност застапеноста
на дислексијата е изразена со 16.1% од вкупно испитаните ученици, додека пак кај учениците од
Македонска националност дислексијата е застапена кај 10.3% од вкупниот број на испитаници.
Хипотезата 4. со која се тврди дека дислексијата е повеќе застапена кај учениците од машкиот пол
отколку кај учениците од женскиот пол се потврдува. Дел од светските статистики велат дека
преваленцијата ан дислексијата е поголема кај машката популација. Од таа причина се постави и оваа
хипотеза која со анализата на резултатите беше потврдена. Од анализирањето произлезе дека
дислексијата кај испитаните женски ученици е застапена кај 9.8% од вкупно испитани 1150 ученици.
Спротивно на тоа дислексијата кај машките ученици е застапена кај 14.4% од вкупно 1178 испитани
ученици.
Целосната анализа од истражувањето може да ја преземете тука
Кон крајот на февруари се одржа и завршната конференција од проектот “Инфо ѕид за дислексија” на
Филозофскиот Факултет во Скопје.
На конференцијата свои обраќања имаа:
•
Дамјан Николовски – Проектен менаџер на проектот
•
Ана Дракиќ – Директорка на проектот на УСАИД за граѓанско учество
•
Билјана Мицевска Јосифовска – Советник во кабинетот на министерката за образование
•
Проф. Д-р Орхидеја Шурбановска – Институт за психологија при УКИМ
•
Гордана Спиридонова – училиштен психолог во СУГС Никола Карев
•
Славица Тасевска Николовска – лиценциран тренер за дислексија и родител на дете со
дислексија
Целта на конференцијата беше пред претставниците на институциите кои се задолжени за креирање
на образовните политики да се презентира изготвената анализа од спроведеното истражување и да се
овозможи нивна ангажираност во креирањето на инклузивни образовни политики за учениците со
дислексија. Како заклучок од конференцијата беше изведена изјавата на еден претставник на Бирото
за развој на образованието кој посочи дека токму оваа конференција преставува крај на еден нов
почеток во кој што институциите ќе заземаат посериозни чекори во унапредувањето на образовните
процеси за учениците со дислексија.
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Проект

НЕ СУМ ЧУДЕН
САМО ИМАМ ДИСЛЕКСИЈА
Проект : Не сум чуден, само имам дислексија!
Донатор: Европска комисија
Износ на грант : 3.000 €
Период на реализација: февруари 2018 – мај 2018

Целата на проектот беше подигнување на јавната свест за дислексијата како специфична тешкотија во
учењето. Во рамките на овој проект беа изработени три истражувачки стории од страна на
новинарката Сања Наумовска кои беа објавени во повеќе медиуми и придонесоа во голема мера да се
оствари целта на проектот.
Првата сторија “Законите не ги (пре)познаваат децата со дислексија” се однесуваше на искуствата на
две европски земји Велика Британија и Хрватска со третманот на децата со дислексија во образовниот
систем. Сторијата се изработи преку собирање податоци за двете земји и споредба со искуствата во
Македонија. За потребата на оваа сторија беа направени две интервјуа со експерти за дислексија од
Република Хрватска и Обединетото Кралство.
Втората сторија “Слабите оценки на дислексичарите се единица за нашето образование” се
реализираше преку интервјуа со деца со дислексија и нивните родители и интервјуа на лиценцирани
тренери за дислексија кои работат во приватни училишта. Третата сторија “На наставниците им треба
едукација за работа со дислексичари” се изработи врз основ на податоците од спроведеното
истражување за запознаеноста на наставниот кадар од општините Аеродром, Кисела вода, Центар и
Карпош со дислексијата како специфична состојба која предизвикува потешкотии во учењето. Во
рамки на проектот беше организирана јавната трибина насловена “Не сум чуден, само имам
дислексија” како завршен настан на проектот на кој беа презентирани трите стории и се воспоставија
насоки за идни активности во врска со подигнувањето на свеста за дислексијата во Македонија. На
трибината беше презентирана и компаративната анализа од спроведеното истражување за
запознаеноста на наставниот кадар со дислексија од опфатените општини. Проектот “Не сум чуден
само имам дислексија” е дел од подгрантовата шема за доделување грантови во рамки на проектот
“Медиа платформа за застапување” реализиран од Граѓанската Асоцијација МОСТ, а финансиран од
Европската унија. Целосните анализи од спроведените истражувања во сите опфатени општини може
да ја преземете тука.
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ИНКЛУЗИВНИ ОБРАЗОВНИ

ПОЛИТИКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ДИСЛЕКСИЈА

Целта на проектот “Инклузивни образовни политики за учениците со дислексија” беше обучување на
стручните служби (психолози, педагози и дефектолози) од 65 основни училишта од територија на
Град Скопје, кои потоа извршија дисеминација на стекнатите знаења до наставниот кадар од своите
училишта. Претставниците на стручните служби од основните училишта
беа информирани и обучени преку интерактивни презентации од страна
на експерт за дислексија и експерт по психологија. Во рамките на
овој проект се изготви и прирачник за правилен однос кон учениците
со дислексија, кој што беше наменет за педагози и психолози како
алатка за користење во нивната понатамошна работа. Во месец март
се одржа конференцијата насловена “Дислексијата (НЕ)препознаена
од институциите” посветена на креирањето на инклузивни образовни
политики за учениците со дислексија. За потребните на конференцијата се изготви и истоимената
публикација со препораки кон државните институции за преземање на чекори кон креирање на
инклузивни образовни услови за учениците со дислексија. На конференцијата свои обраќања имаа:
•
Назиктере Сулејмани – Државен советник Министерство за образование и наука
•
Проф. Др. Александра Каровска Ристовска – Институт за дефектологија при УКИМ
•
Славица Тасевска Николовска – Лиценциран тренер за дислексија по методот на Рон
Дејвис
•
Др.Сц. Силвана Филипова – Директор на Завод за рехабилитација на слух говор и глас
•
Катерина Николовска – Лиценциран тренер за дислексија по Ортон Глингам методот
•
Дамјан Николовски – Претседател Здружение за дислексија АЈНШТАЈН
•
Наташа Анѓелеска – Постара програмска координаторка во Фондација Отворено
општество – Македонија
Публикацијата подготвена во рамки на проектот може да ја преземете тука .
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Проект : Инклузивни образовни политики за
учениците со дислексија
Донатор: Фондација Отворено општество - Македонија
Износ на грант : 6.000 $
Период на реализација: октомври 2017 – март 2018
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Проект

ТРАНСПАРЕНТНИ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ДИСЛЕКСИЈА
Проект : Транспарентни информации за дислексијата
Донатор: Фондација Отворено општество - Македонија
Износ на грант : 5.435 $
Период на реализација: јуни 2018 – октомври 2018

Преку проектот "Транспарентни информации за дислексијата" проектниот тим на здружението
Ајнштајн спроведе низа на интервјуа со претставниците на Заводот за рехабилитација на слух говор
и глас како и Центарот за ментално здравје на деца и младинци. Сите интервјуа беа спроведени со
цел утврдување на методите по кои во овие институции се работи со лицата со дислексија како и
утврдување на медикаментите кои им се препишуваат на овие лица. Беше спроведено и теренско
истражување со цел утврдување на студискиот материјал на Институтот за дефектологија и
Факултетот за логопедија за да се дознае на кој начин студентите на овие факултети ја изучуваат
дислексијата. По спроведените истражувања беа организирани три панел дискусии на кои што
учесници беа сите засегнати страни, родители, лица со дислексија, логопеди, дефектолози,
психолози, психијатрии и тренери за дислексија.
На првата панел дискусија “Дислексијата во Република Македонија” свои говори имаа:
1.
Д-р Мира Јовановска - Завод за Рехабилитација на слух говор и глас
2.
Зденка Стаменова - Завод за ментално здравје на деца и младинци
3.
Весна Цековска - Завод за ментално здравје на деца и младинци
4.
Гордана Андоновска - Тренер за дислексија по АФС методот
5.
Катерина Николовска - Тренер за дислексија по Ортон Гилингам метод
6.
Даница Ѓуревски - Тренер за дислексија по Ортон Гилингам метод
7.
Славица Тасевска Николовска - Тренер за дислексија, дисграфија, диспраксија и дискалкулија
по методот на Рон Дејвис.
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На втората панел дискусија посветена на употребата на медикаментите при третманот на
лицата со дислексија присуствуваа голем број на родители на деца со дислексија каде што
имаа можност да разговараат со претставниците на институциите кои ги образложија своите
проблеми во однос на третманот на учениците со дислексија. На оваа панел дискусија свои
говори имаа:
•
Др.сц. Силвана Филипова – Директор на Заводот за рехабилитација на слух говор и глас
•
Катерина Николовска – Академски јазичен терапевт QSI – International school of Skopje
•
Славица Тасевска Николовска – Лиценциран тренер за дислексија по методот на Рон
Дејвис
•
Др. Мирјана Јовановска Стојановска – Претседател на комора на психолози на
Република Македонија
Последната панел дискусија беше насочена кон образовните предизвици ан учениците со
дислексија и потешкотии во учењето.
На оваа панел дискусија свои говори имаа:
•
Сања Наумовска – Родител на дете со дислексија
•
Мејрем Кајоли Туша – Одделенски наставник во ОУ. “Лирија”
•
Наде Молеровиќ – Директор на ОУ. “Гоце Делчев”
•
Илинка Ставрова – Дислексичар
•
Др. Мирјана Јовановска Стојановска – Претседател на комора на психолози на
Република Македонија
Тимот на здружението Ајнштајн за да го утврди мислењето на родителите и корисниците на
услугите од овие две институции спроведе онлајн истражување, од обработените податоци од
истражувањето беше креирана база на податоци која што е јавно достапна и доставена до
Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас како и во Центарот за ментално здравје на деца
и младинци. Истата база на податоци имаа можност да ја користат овие две институции за
унапредување на услугите кои ги нудат и подобрување на нивниот имиџ кај граѓаните кои се и
треба да бидат нивни корисници. Овој имиџ е несомнено важен особено за состојбата
дислексија која што родителите се уште тешко ја прифаќаат.
Во рамки на проектот се изготви и истражувачка сторија врз основа на добиените податоци од
истражувањето како и од одржаните панел дискусии.
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На крајот од овој проект беше организирана завршна конференција насловена “Дали
Македонското општество е подготвено да ги прифати потребите на дислексичарите?” каде што
присуствуваа претставници на Министерството за образование и наука и Министерството за
здравство. Свои излагања на конференцијата имаа:
•
Др.Сц. Силвана Филипова – Директор на Завод за рехабилитација на слух говор и глас
•
Славица Тасевска Николовска – Лиценциран тренер за дислексија
•
Проф.др. Орхидеја Шурбановска – Институт за психологија при УКИМ
•
Весна Цековска – Завод за ментално здравје на деца и младинци
•
Дамјан Николовски – Претседател на Здружението АЈНШТАЈН
Институциите преку директен начин беа запознаени со состојбите кои предизвикуваат
потешкотии во учењето, преку дебата и разговор со стручните лица, наставниците и
родителите беа информирани за предизвиците и проблемите со кои се соочуваат учениците со
дислексија. На самата конференција беше презентирана публикацијата “Дали Македонското
општество е подготвено да ги прифати потребите на дислексичарите?” во која што се содржани
сите предизвици и проблеми на Македонскиот образовен систем во однос на учениците со
дислексија. Публикацијата исто така ги содржи препораките дадени до државните институции
кои би воделе кон воведување на инклузивни услови за живот на лицата со дислексија. Целата
публикација може да ја преземете тука.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ШТО Е ДИСЛЕКСИЈА

vol. 3
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Проект : Знаете ли што е дислексија VOL.3
Донатор: Град Скопје
Износ на грант : 80.000 МКД
Период на реализација: август 2018 – ноември 2018

Град Скопје

Проектот “Знаете ли што е дислексија? Vol.3” претставува продолжение на претходните три
проекти кои ги спроведе Здружението Ајнштајн со финансиска поддршка на Град Скопје.
Бидејќи на територијата на Град Скопје нема направени целосни истражувања за степенот на
застапеност на дислексијата помеѓу средношколците се јави потребата за изготвување на
целосна анализа од сите средни училишта. Преку овој проект тимот на здружението заедно со
помош на стручни лица за дислексија ги информираше средношколците за симптомите на
дислексијата преку спроведување на едукативни презентации. Покрај едукативните
презентации тимот на здружението спроведе и истражување во четири средни училишта во
Град Скопје СУГС ''Васил Антевски Дрен' , СУГС "Владо Тасевски", СУГС "Раде Јовчевски Корчагин",
СУГС "Михајло Пупин" и во СУГС "Димитар Влахов" каде што се
добија податоци за степенот на застапеност на дислексијата.
Целта на овој проект беше да се подигне јавната свест кај
средношколците и да се наведат начини за како може да се
справат лицата со оваа тешкотија.
Низ спроведеното истражување во гимназијата “Раде Јовчевски
Корчагин” добивме резултати каде што застапеноста на знаци за
дислексија кај учениците од трета година е 4% додека кај 96% од
учениците не се покажаа знаци за дислексија. Во средното
училиште “Владо Тасевски” кај 11% од учениците од трета година
се покажаа знаци на застапеност на дислексија, додека пак во
средното училиште “Васил Антевски Дрен” застапеноста на
дислексија беше видена кај 9% од учениците. Истражувањето се
спроведе уште и во две средни училишта. Во средното училиште
“Михајло Пупин” кај 13% од учениците беа видени знаци на
застапеност на дислексија, додека пак во средното училиште Официјален постер наменет за промоција на кампањата
на проектот“Знаете ли што е дислексија” vol.3
“Димитар Влахов” 12% од учениците покажуваа знаци на
застапеност на состојбата дислексија. Со ова истражување се
потврдува претпоставката дека е можно дислексијата во нашите училишта да е застапена кај
повеќе од 13 % од учениците. Низ спроведеното истражување увидовме дека е неопходна
поголема посветеност на дислексијата како присутна состојба кај населението. Со оглед на
фактот дека ова е четврто истражување од ваков тип во Република Македонија, може да
послужи како показател дека дислексијата е присутна кај учениците во средните училишта
можеби и повеќе отколку што покажуваат истражувањата во соседните земји.
Целосната анализа од истражувањето може да ја преземете тука
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Проект

ПРАВО НА ГОВОР НЕ Е ПРАВО НА
ГОВОР НА ОМРАЗА

Проект : Право на говор НЕ е право на говор на омраза
Донатор: Фондација Отворено општество - Македонија
Износ на грант : 10.000 $
Период на реализација: август 2018 – јануари 2019

Информираноста и обученоста на младите за техниките и методите за справување со говорот на
омраза е на ниско ниво. Интернетот постана нов фронт за ширење на омраза. Анонимноста и
мобилноста која ја обезбедува ова средство за комуникација го направи изразувањето на омраза
лесно во еден широк и апстрактен простор кој е надвор од областа на традиционалната примена на
правото. Сега пораката на омраза може да стигне до милиони луѓе преку мрежа, на претходно
различните и фрагментираните групи им овозможува да се поврзат произведувајќи чувство на
заедништво и споделен идентитет. Токму тоа беше идејата за креирање на проектот “Право на говор
НЕ е право на говор на омраза”. Здружението Ајнштајн преку проектот целеше токму кон
информирање и обука на млади лица преку осум интерактивни тренинзи поделени во 4 модули.
Секој од 4-те модули опфаќаше по два тренинга за говор на омраза врз основ на а) ментална и
физичка попреченост б) националност, етничка припадност и верско уверување в) пол, род и
сексуална ориентација и говор на омраза врз основ на социјално потекло, класа и социјален слој. Во
проектот директно беа вклучени 20 млади лица кој активно учествуваа на 3 месечните тренинзи за
препознавање и справување со говорот на омраза. Слабата информираност на граѓаните во нашата
држава за оваа појава носи сериозни последици по целото општество особено кон жртвите на говор
на омраза.
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Како дел од проектот М-р. Фани Кузмановска ја издаде публикацијата насловена “ПРАВНИТЕ
АСПЕКТИ, СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО ОДНОС НА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА, РАСПОЛОЖЛИВИ ПРАВНИ
МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА” , истата можете да ја преземете тука .
Проектниот тим заедно со селектираните тимови учесници на тренинзите како целна група која е
најмалку информирана за штетните последици од говорот на омраза ги одреди младите лица. Токму
од таа причина како дел од спроведените кампањи се креирање видео спот во кој што учествуваа
македонски инфлуенсери преку кои што допревме до младите лица во Република Македонија.
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За таа цел учесниците на тренинзите беа поделени во 4 тима кои со сопствени буџети активно
работеа на кампањи за подигнување на свеста за штетните последици од говорот на омраза. На
интерактивните тренинзи обучувачи беа истакнати лица поборници за почитување на човековите
права. Обучувачи на модулот за говор на омраза брз основ на пол, род и сексуална ориентација беа
Ана Попризова училишен психолог во С.У.Г.С Орце Николов и Стефан Петровски проектен
координатор во Субверзивен фронт организација за критички пристап кон родот и сексуалноста.
Модулот за говор на омраза врз основ на социјална класа и социјално ниво припадна на Проф.др.
Татјана Стојановска Иванова една од најистакнатите социолози во нашата држава и Сенада Сали
магистер по правни науки и поборник за заштита на правата на припадниците на Ромската
заедница. Лиса Баута Шаќири и Мерсиха Смаиловиќ добро познати граѓански активистки беа
задолжени за обучување на избраните учесници за говорот на омраза врз основ на национална,
етничка и верска припадност. Последниот модул од тренинг курсот односно тренингот за говор на
омраза врз основ на ментална и телесна попреченост беше одржан од страна на Проф.др. Наташа
Станојковска Трајковска раководител на институтот за дефектологија при УКИМ и Снежана
Матовска и Домника Кардула родители на деца со посебни потребни и едни од најгласните
активисти за правата на лицата со попреченост.
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ПроектАСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА
ЗА ДИСЛЕКСИЈА

Проект : Асистивна технологија за дислексија
Донатор: Европска комисија
Износ на грант : 344.000 мкд
Период на реализација: октомври 2018 – мај 2019

Во октомври 2018 година започна проектот “Асистивна технологија за дислексија” финансиран од
програмата за доделување грантови на проектот „Промени за одржливост“ финансиран од
Европската Унија, а спроведуван од Конект во партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика, а истиот ќе се спроведува до мај 2019 година. Целта на овој проект е
овозможување на пристапна асистивна технологија за лицата со дислексија, како и достапност до
користење на фонт кој овозможува олеснување на читањето кај лицата со дислексија и пристапност
на дислексик плагин додавка за пребарувачот “Google Chrome”. Во рамките на овој проект ќе се
спроведе истражување за ефикасноста на првиот кирилски фонт “DyslexicFZF”,а добиените
резултати ќе придонесат кон креирање на фонт со параметри кои ќе го подобрат читањето кај
лицата со дислексија. ИТ компанијата Emit knowledge во соработка со здружението за дислексија
Ајнштајн и Институтот за дефектологија при УКИМ ќе формира плагин која ќе овозможи
трансформирање на сите веб страни, преку пребарувачот “Google Chrome”, во дислексија достапни
веб страни. Целта која сакаме да ја постигнеме со креирањето на оваа алатка е олеснување на
читањето и разбирање на веќе прочитаното кај лицата со дислексија, како и поттикнување на
независност. Преку спроведување на активностите предвидени со проектот “асистивна технологија
за дислексија” , се очекува овозможен пристап до креираната асистивна технологија, која во целост
би го променила и олеснила читањето кај лицата со дислексија. Преку креирањето на уникатен
плагин додавка за пребарувачот “Google Chrome”, очекуваме овозможен целосен и постојан пристап
до овој плагин, а со тоа ќе се олесни пребарувањето, читањето и разбирањето на сите пребарувани
интернет содржини од страна на лицата со дислексија и сите оние кои што би имале потреба од
негово користење.
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Проект

СОВРЕМЕНАТА ТЕХНОЛОГИЈА
КОРИСТ ИЛИ ЗАВИСНОСТ?
Проект : Современата технологија корист или зависност?
Донатор: Европска комисија
Износ на грант : 7.904 €
Период на реализација: ноември 2018 – април 2020
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Како дел од стратешката определба на Здружението Ајнштајн за подигнување на свеста за
штетното влијание во период од ноември 2018 година се до април 2020 година организацијата
работи на проектот насловен “Современата технологија корист или зависност?” Идејата за
спроведување на овој проект произлезе од влијанието на брзо напредната технологија врз
развојот на децата кое бележи големи нарушувања во однос на когнитивните, комуникациските,
социјалните функции, моторната активност и однесувањето на детето. Последиците од овие
нарушувања се согледуваат во здравствениот, образовниот систем, аутистичен спектар
нарушувања, дислексија, доцнење во развојот, задоцнет говор, анксиозност, депресија и
нарушување на сонот. А токму свеста кај населението за штетните последици од современите
технологии врз развојот на децата е на многу ниско ниво. Од таму произлегува и целта на самиот
проект односно подигнување на свеста кај населението во однос на ова прашање преку креирање
на првиот веб портал наменет за влијанието на технологиите врз развојот на децата.
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АКТУЕЛНИ МЕТОДИ НА РАБОТА СО ДЕЦА СО
ДИСЛЕКСИЈА, ДИСГРАФИЈА И РАЗВОЈНА ДИСГРАФИЈА

Настан : Актуелни методи на работа кај деца со дислексија, дисграфија
и развојна дисграфија
Организатор: Здружение за дислексија АЈНШТАЈН и
Здружение Brain genius kids
Период на реализација: март 2018

По успешната соработка во 2017 година помеѓу Здружението Ајнштајн и Здружението Brain genius, во
2018 се организираше семинарот насловен “Актуелни методи на работа кај деца со дислексија,
дисграфија и развојна дисграфија”. Семинарот е дел од активностите кои ги превземаме за остварување
на една од нашите главни стратешки цели односно креирање на инклузивни образовни услови за
учениците со потешкотии во учењето преку едукација на наставниот кадар. Семинарот беше составен од
три дела и тоа:
1.
2.
3.

Практични упатства како да се препознае дислексијата и како да се даде потребната
поддршка – работа во групи
Практични упатства за препознавање на дисграфија – работа во групи
Реедукација на психомоторика – третмани со движења
Предавачи на истиот беа искусните специјални едукатори и рехабилитатори од Република
Србија Д-р. Стеван Несторов и Д-р. Виолета Несторов.
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НастанШАРЕНИ УМОВИ

vol. 2

Настан : Шарени умови VOL.2
Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско учество
Период на реализација: јуни 2018
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Настанот под наслов “Шарени умови VOL.2” беше дел од активностите кои што беа спроведени во
рамки на неделата на граѓански организации поддржана од проектот на УСАИД за граѓанско
учество. Неделата на граѓански организации претставуваше серија од настани кои ја промовираат
работата на граѓанските организации пред пошироката јавност низ Република Македонија.
Настанот беше одржан во Градскиот парк со времетраење од 4 часа каде што учествуваа голем број
на деца со огромна желба да бидат вклучени во дел од многуте игри и активности кои што
здружението Ајнштајн ги предвиде за тој ден. Исто така низ сите активности учествуваа и волонтери
кои неуморно се вложија во организацијата на “Шарени умови Vol.2” како голем број на пријатели и
подржувачи од Универзитетот Американ колеџ Скопје. Целта на настанот беше за момент децата да
ја остават настрана современата технологија и да учествуваат во веќе заборавените детски игри
како криенка, скокање во вреќи, вртење на хулахоп и уште многу други интерактивни игри.
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ПРАКТИЧНИ МЕТОДИ И АЛАТКИ
ЗА ЛИЦАТА СО ДИСЛЕКСИЈА

#1

Семинар: Практични методи и алатки за лицата со
дислексија
Организатор: Здружение за дислексија АЈНШТАЈН
Период на реализација: Октомври 2018

По повод октомври месецот за подигнување на јавната свест за дислексијата Здружението
Ајнштајн организираше семинар за дислексијата насловен “Практични методи и алатки при
работа со учениците со дислексија”
На овој семинар свои едукативни работилници имаа :
•
Г-ѓа Славица Тасевска Николовска – Единствениот
лиценциран тренер за корекција на
дислексија, дискалкулија и АДХД по светски
познатиот метод на Рон Дејвис како и
•
Г-ѓа Даница Ѓуревски – Единствен “ALT” Академски
јазични терапевти и “NILD” Educational
Therapist in Training.
•
Г-ѓа Катерина Николовска - Единствен “ALT”
Академски јазични терапевти и “NILD”
Educational Therapist in Training. Преку овој семинар 70 учесници се стекнаа со практични
знаења и алатки за да им понудат поддршка на учениците со дислексија во училиштата
и во домашната средина.
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ПРАКТИЧНИ МЕТОДИ И АЛАТКИ
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#2

Семинар: Практични методи и алатки за лицата со
дислексија #2
Организатор: Здружение за дислексија АЈНШТАЈН
Период на реализација: Ноември 2018
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По успешната реализација на првиот во низата практични семинари за дислексијата и на барање на
голем број заинтересирани граѓани го реализиравме и вториот семинар за потешкотиите во учењето
насловен “Практични методи и алатки при работа со учениците со дислексија бр.2”. Овој семинар
беше наменет за сите оние кои директно работат со учениците со дислексија како што се наставници,
дефектолози, логопеди, психолози, педагози но и за родителите кои сакаат да им помогнат на
учениците во совладувањето на потешкотиите настанати од дислексијата.
На семинарот свои работилници имаа :
Г-ѓа Славица Тасевска Николовска со наслов на работилницата : “Принципите за работа на Дејвисовата
метода за корекција на дислексија, дискалкулија и АДХД”. Г-ѓа Тасевска Николовска одржа
презентација на принципите на Дејвисовата метода за корекција на дислексија, дискалкулија и АДХД
со примена на практични алатки за учениците со дислексија кои може да се користат за време на
часовите, но и во домашни услови. Учество на овој семинар како искусен предавач зема и Г-ца
Катерина Николовска и Г-ѓа Даница Ѓуревски.
Низ овој семинар 60 учесници се стекнаа со практични знаења и алатки за да им понудат поддршка на
учениците со дислексија во училиштата и во домашната средина.
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ХИПЕРАКТИВНИ СОНУВАЧИ
ВО УЧИЛИШТАТА
чи во училиштата
Семинар: Хиперактивни сонува
слексија АЈНШТАЈН и
Организатор: Здружение за ди
Здружение Brain Genius Kids
ври 2018
Период на реализација: декем

Семинарот “Хиперактивни сонувачи во училиштата” беше
одржан на ден 15-ти декември на Филозофскиот
Факултет во Скопје во организација на Здружението за
дислексија АЈНШТАЈН и Здружението Brain Genius Kids.
Истиот беше наменет за сите оние кои директно работат
со учениците со АДХД како што се наставници, психолози,
педагози, дефектолози, логопеди, но исто така и за
родителите и сите заинтересирани за оваа состојба.
Семинарот беше пропратен со три успешни предавачи во своите области : Г-дин Марко Ферек –
Република Хрватска. Г-дин Ферек е потпретседател на Европската асоцијација за АДХД и
Претседател на Здружението за разбирање на лицата со АДХД “Будење”. Предавањето се состоеше
од конкретни примери и совети со цел да ги сензибилизира и мотивира наставниците во нивната
работа и да овозможи истите да воспостават подобра динамика и комуникација со своите ученици.
Потоа, на семинарот своето учество го зеде и Г-ца Кристина Ана Мудриниќ – Република Хрватска.
Г-ца Мудриниќ е претседател на Здружението “Светлата страна на дислексијата” и единствен
лиценциран тренер во Република Хрватска за корекција на АДХД и АДД по светски познатиот
метод на Рон Дејвис. Г-ѓа Славица Тасевска Николовска – Република Македонија исто така
учествуваше како предавач на овој настан каде што преку своето излагање ни помогна да
разбереме како сликовитиот начин на размислување е поврзан со АДХД. Г-ѓа Тасевска Николовска
е основач на Здружението “Ајнштајн” и единствен лиценциран тренер за корекција на дислексија,
дискалкулија, АДХД и АДД
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Кампања

#КАЖИДИСЛЕКСИЈА
Кампања: #КАЖNDИСЛЕХИЈА
сија АЈНШТАЈН и
Организатор: Здружение за дислек
Capitol Mall and Residence
2018
Период на реализација: октомври
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Октомври во светски рамки претставува месец за подигнување на јавната свест за дислексија.
За прв пат на територијата на Република Македонија активно учество за подигнување на
јавната свест за дислексијата зема Капитол Мол во соработка со Здружението за дислексија
АЈНШТАЈН. Капитол мол по примерот на светските гиганти по повод октомври месецот на
дислексијата го промени своето лого со цел граѓаните да имаат можност да го искусат начинот
на кој што гледаат лицата со дислексија.
Соработката значеше креирање на заедничката кампања #КАЖNDИСЛЕХИЈА чија што цел
беше да покажеме дека секое лице со дислексија е лице со можност за успешен живот и дека
потребно е само многу разбирање, прифаќање и поддршка!. Во рамките на оваа кампања беа
креирани седум инспиративни статии за дислексија, односно успешни приказни на познатите
личности кои се соочуваат со дислексија. Во рамки на кампањата беа креирани 255 креативни
кавер фотографии за Фејсбук со различни имиња напишани со измешани или испревртени
букви, кои беа достапни за јавноста. Јавноста ја анимиравме преку голем број на фотографии
со цитати од светски познатите дислексичари. Во последниот ден од месец октомври, во
Капитол Мол беше поставен и инфо- пулт за дислексија, каде што граѓаните можеа да се
информираат за оваа состојба, да постават прашања .

25

2018 ГОДИНА

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ДИСЛЕКСИЈА АЈНШТАЈН

ГОДИШЕН

