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Финалисти за награда од Фондацијата ЕРСТЕ

Драги пријатели
и соработници
На самиот праг на
пролетта, имаме неколку
вести што сакаме да ги
споделиме со Вас, како предвесници
на еден успешен период. На самиот
старт на годината добивме известување од Фондацијата ЕРСТЕ дека
проектот на „Отворете ги прозорците“
влегува во финалниот избор за
Наградата за социјална интеграција.
Чуството е одлично, мора да се
признае, но исто така, треба многу
упорно да се работи за да се оправда
оваа доверба.
Проектот на УСАИД за е-пристапно
образование ги интензивираше
активностите и веќе следниот месец ќе
започне работата со училиштата.
Со организирањето на кампањата
„Get Online Week“ трета година по ред,
здружението ја поттикнува дигиталната инклузија во македонското
општество.
Ве оставам со содржините на овој
пролетен Информатор и Ви посакувам
пријатно читање.
Лидија Крстевска
Дојчиновска
Претседателка

Проектот за е-пристапно образование, финансиран
од УСАИД, влезе во потесен круг за овогодишната
Награда за социјална интеграција на Фондацијата ЕРСТЕ.
Од над 1.800 пријавени организации, проектот на
„Отворете ги прозорците“ се најде помеѓу најдобрите 130.
Фондацијата ЕРСТЕ ја доделува оваа награда на секои две години за да оддаде
признание на индивидуалци и групи од Централна, Источна и Југоисточна Европа кои
„градат општества со еднакви можности за сите“.
Влегувајќи во групата на финалисти, здружението стана член на НВО Академијата
на Фондацијата ЕРСТЕ која во наредните две години ќе овозможи обуки за
професионален развој на вработените. Исто така, здружението станува член и на
Мрежата за социјална интеграција што отвора нови можности за соработка, развој и
промоција.
Кон средината на месец март, тројца претставници на фондацијата ЕРСТЕ беа во
посета на здружението, каде одблизу се запознаа со пректот и со вработените.
Церемонијата на доделувањето на наградите ќе се одржи од 26 до 28 јуни 2013
година во Виена, кога ќе бидат објавени наградените организации и проекти.

Проект за
е-пристапно образование
На 14-ти февруари, во рамки на Проектот на УСАИД за е-пристапно образование
беше потпишан Меморандум за разбирање помеѓу „Отворете ги прозорците“,
Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието.
Набрзо беше формирана работна група, составена од претставници на
потписниците на Меморандумот, којашто во март распиша Повик до основните
училишта за учество во проектот.
На почетокот на април, работната група ќе одлучи за изборот на училиштата
кои ќе добијат поддршка да воведат асистивна технологија и да изградат
поинклузивна средина за учениците со посебни образовни потреби.

Мојата приказна
Се викам Викторија Пенова, осмоодделенка сум во основното училиште „Јосип Броз
Тито“ во Валандово. Од три годишна возраст се соочувам со мојот хендикеп, имам
проблем со моториката на целото тело. Од забавиште одам во редовна паралелка и
досега се немам соочено со потешкотија кога станува збор за материјалот за учење, но
голема потешкотија ми претставуваат активностите кои вклучуваат физички напор, на
пример физичко. До четврто одделение учев во подрачното училиште во соседното село
Брајковци, а од петто учам во основното училиште во Валандово.
Во училиштето ми е потребна помош од моите родители. Од нив добивам навистина
голема подршка и eден е нон-стоп со мене во текот на целиот ден. Имам помош и
подршка и од моите соученици, за кои морам да се пофалам дека секој ден топло ме
пречекуваат.
Вложувам голем труд и успевам да постигнам одличен успех, а во последно време во
тоа ми помагаат и асиствните уреди од „Отворете ги прозорците“. Во овој момент
користам тракбол и електронска тастатура, а од голема корист ми се и е-учебниците.
Моја желба е да го продолжам моето образование и да се запишам во средно училиште. Најблизу до моето
живеалиште е средното училиште во Валандово. За моја несреќа ова училиште не е пристапно за ученици во
инвалидска количка. Училиштето е на два спрата и целото е опкружено со скалила. Во училиштето се одржува
кабинетска настава, а со тоа движењето горе-долу, од една во друга училница ќе биде многу тешко, речиси
невозможно. Посакувам повторно да се здружат средното училиште, општината, Министерството за образование и
наука и моите родители и да ми овозможат да го продолжам образованието.
Ако се исполни оваа моја желба, ќе бидам многу среќна и ќе учам колку што можам повеќе.

Недела на дигитално вклучување
Трета година по ред, „Отворете ги прозорците“ ја
организираше европската кампања Get Online Week
која траеше од 18-ти до 24-ти март. Во Македонија 3.155 лица ја дадоа својата
поддршка преку пополнување на дигиталниот бројач поставен на веб-страницата на
„Отворете ги прозорците“.
Во текот на целата недела беа организирани повеќе настани во кои се
вклучија државни и образовни институции, здруженија, основни училишта и лица со
попреченост. Уште првиот ден од кампањата беше надминат бројот на поддржувачи од минатата година.
Повеќе основни училишта организираа часови за безбедно користење на интернет на кои присуствуваа и
наставници и родители. Во ОУ „Ј. Б. Тито“ од Валандово беше организиран турнир во виртуелен фудбал на
предлог на Викторија Пенова, ученичка во осмо одделение и корисничка на инвалидска количка. Наставниците,
Добри Јовевски и Живка Стоилковска од Крива Паланка, освен во нивното матично училиште „Илинден“, одржаа
презентации уште во две училишта, како и во интернатот во градот.
На 19-ти март, триесетина студенти од Институтот за логопедија при
Медицинскиот факултет го посетија Центарот за асистивна технологија.
Студентите беа воведени во користењето асистивна технологија и беа
запознаени со услугите на Центарот.

„Ми беше чест и задоволство
што не посетивте во нашето
училиште и не запознавте со
вашата работа. Употребата на
асистивната технологија кај
учениците со посебни потреби може да го забрза и
поедностави совладувањето
на наставните содржини. Тие
ќе можат, да ги користат компјутерите како и останатите
ученици, самите да креираат
презентации, да пополнуваат
тестови итн.“, изјави по средбата Александар Димишковски, професор по математика.

На 20-ти март, се одржа тркалезна маса
„Дигиталната инклузија во Македонија“ на која
говореше и министерката за информатичко
општетство и администрација, Марта АрсовскаТомовска. На тркалезната маса присутните
дискутираа за тековните напори и иницијативи
за подобрување на дигиталната инклузивност
на македонското општество.
Претставници на здружението го посетија
Државното средно училиште за образование и
рехабилитација „Св. Наум Охридски“ на 22-ри
март, каде двајца ученици за прв пат одржаа
презентации пред публика. Присутните
наставници и родители изразија интерес за
идна соработка со здружението.

„На сите развивачи на веб-решенија им
препорачувам да го користат прилагодениот водич за веб-пристапност
WCAG, достапен на веб-страницата на
Министерството, и да ги направат вебстраниците пристапни за асистивните
уреди“, изјави заменик-министерката
на МИОА, Арсовска-Томовска. „Лицата
коишто имаат најголема корист од
употребата на информациско–комуникациските технологии се најчесто
лица кои имаат поголеми шанси да
бидат исклучени од можноста да ги
користат придобивките кои новите
технологии ги нудат. На нас останува
тоа да го промениме“.

Истиот ден, на Универзитетот „Трето доба“
беше одржана трибината „Информатичката
технологија и третото доба: Можност или
потешкотија“. По настанот, заинтересираните
„студенти“ побараа обуки од „Отворете ги
прозорците“ за основни вештини за користење
компјутер и интернет.

Кратки вести
Во јануари, претставници на „Отворете ги прозорците“ одржаа предавање пред четириесетина ченови на Универзитетот
„Трето доба“ за користење на социјалните медиуми Skype и Facebook.
Во февруари Габриела Алексова, Марија Велиновска и Александра Спасовска учествуваа на обука за застапување. Магдалена
Димкова Велевска учествуваше на обуката „Мониторинг на процесот на пристапување во ЕУ“. Обуките беа организирани од
Проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија.
Во февруари Магдалена Димкова Велевска учествуваше на обуката за градење на капацитетите за подготвување партнерски
апликации што се одржа во Лвов, Украина, во организација на Британски совет.
Во февруари, Владимир Лазовски учествуваше на конференција за спроведување на Конвенцијата на ООН за правата на
лицата со попреченост во Виена, Австрија, во организација на проектот „Нула (бариери)“.
Трета година по ред, Радмила Стојковска Алексова учествува во изработката на Алтернативниот извештај за правата на
децата, координирана од Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“.
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