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е – Образованието го надминува хендикепот

Драги пријатели
и соработници,

Н

ашето здружение „Отворете
ги прозорците“ го започна
спроведувањето на двегодишната
програма за е-пристапни основни
училишта „Еднаков пристап за еднакви
можности“, поддржана од УСАИД.
Тоа претставува значајно признание
за петгодишната посветена работа
за промовирање на пристапната
техонологија во сите сфери на
општеството, но едновремено и силен
предизвик и поттик за продолжување
на нашите напори.
Ми претставува задоволство
што ќе соработуваме со редовните
основни училишта и ќе им помогнеме
да овозможат образованието да
биде достапно за секого под еднакви
услови. Задоволството е поголемо
имајќи го предвид фактот дека
Министерството за образование и
наука ја поддржа реализацијата на
програмата.
За успехот на „Отворете ги
прозорците“ незаменлив е придонесот
на донаторите, поддржувачите,
корисниците и нивните семејства, сите
соработници и добронамерници кои
ни даваат поддршка и мотив да се
стремиме кон повисоки цели.
Заблагодарувајќи на сета
досегашна поддршка, уверена сум
дека ќе продолжиме заедно да
работиме за заедничкото добро на
сите нас.
Со почит,
Лидија Крстевска Дојчиновска
претседател

Од 15 февруари, „Отворете ги прозорците“ започна
со реализација на двегодишна програма која ќе
придонесе да се подобри квалитетот на образованието
на учениците со хендикеп во основните училишта .
Програмата „Еднаков пристап за еднакви можности“,
поддржана од УСАИД, ќе го промовира користењето
на асистивната технологија и ќе им помогне на
наставниците и на учениците да ја надминат бариерата
што ја создава хендикепот во наставниот процес.
Приближно една четвртина од инклузивните основни
училишта во земјата ќе добијат асистивни уреди и
соодветни обуки за наставниот кадар.
На 24 март, во просториите на здружението,
програмата беше официјално промовирана. Поддршка за програмата дадоа
министерот за образование и наука, Никола Тодоров, директорот на мисијата на
УСАИД во Македонија, Мајкл Фриц, и сопругата на американскиот амбасадор, Солве
Рикер.
Деталниот опис на програмата може да
го најдете на веб-страницата на „Отворете
ги прозорците“.

Американскиот народ, преку УСАИД, има
инвестирано над 500 милиони долари во Македонија од 1993 година. За повеќе
информации, посетете ја страницата http://macedonia.usaid.gov.

„Отворете ги прозорците“ во нов работен простор
Поради зголемениот обем на работа и проширувањето на тимот, „Отворете ги
прозорците“ кон средината на месец март се пресели во нови канцеларии. Здружението
останува во истата зграда на бул. Партизански одреди 62, но еден кат погоре, во стан
број 29.
Преселбата овозможи четворица нови корисници да го посетуваат центарот за пристапна
информатичка технологија, со што бројот на редовни корисници се искачи на 32.

Излезе од печат нов прирачник за наставници
НОВ ПРИРАЧНИК

Конференција на ЕАСПД во Скопје

„Употреба на информатичката
технологија во училиштата за децата
со посебни потреби“ е прирачник
за наставници, кој низ практични
примери, нуди корисни информации
за употребата на компјутерот во
наставата со учениците со хендикеп.
Со финансиска поддршка на Градот
Скопје отпечатени се 1.000 примероци
на македонски и 100 на албански јазик.
Прирачникот ќе се дистрибуира во
основните и средните училишта.

НАЈАВА
Европската асоцијација
на сервисни служби за
лица со хендикеп (ЕАСПД)
на 7 и 8 октомври, 2010
година во Скопје, ќе одржи
меѓународна конференција
насловена како „Кон
живеење во заедницата – сегашната реалност и идни
предизвици“. Цел на конференцијата ќе биде да го
олесни целосното вклучување на лицата со хендикеп во
општеството, во духот на конвенцијата на ОН за правата
на лицата со хендикеп. „Отворете ги прозорците“ зедно
со другите членки на ЕАСПД од Македонија, РЦПЛИП –
Порака и Македонското научно здружение за аутизам се
ко-организатори на оваа конференција.

Microsoft отвора нов прозорец за нови можности
Компанијата Microsoft започна кампања
именувана како „Microsoft донира 77 денари
за секој продаден
компјутер со Windows
7“, со која ќе ја поддржи
работата на Центарот за
пристапна информатичка
технологија на „Отворете
ги прозорците“. Средствата
од оваа кампања, што ќе
се спроведува во периодот
април – јуни 2010 година, ќе овозможат да се подобрат
условите за работа во центарот и да се прифатат нови
корисници.

Семеен базар во училишето „Нова“

NOVA

N

На 28 март 2010, во меѓународното

International училиште „Нова“ беше организиран
Schools

добротворен настан на кој беа
собрани шеесет и една илјада денари
за поддршка на Центарот за пристапна информатичка технологија
на „Отворете ги прозорците“. Четиричасовниот настан, поддржан од
локални занаетчии, трговци и волонтери, понуди забавни активности,
дегустација на храна од различни национални кујни и лотарија.
Посетителите имаа можност да се запознаат со некои од корисниците
на здружението и од нив да научат како се користи асистивната
технологија.

ДОНАЦИЈА

Донирани три компјутери

Во месец март, нашето здружение донираше три половни компјутери,
добиени како материјална донација од поединци: Службите за
домување во заедницата на лица со интелектуална попреченост во
Скопје и во Неготино добија по еден компјутер. К.A., корисник на
Центарот за пристапна информатичка технологија и третоодделенец
од ОУ „Јан Амос Коменски“, го доби третиот компјутер.

Соработка за поттикнување на е-инклузијата
Фондацијата „Метаморфзис“, во соработка со „Слободен софтвер Македонија“ и „Отворете ги прозорците“,
го издаде прирачникот „Како да го направите компјутерот полесен за употреба – пристапни опции во
Edubuntu LINUX“. Во него се опишани пристапните опции во Edubuntu LINUX, кои им овозможуваат на
лицата со хендикеп на полесен начин да го користат овој оперативен систем применет во основното и
средното образование кај нас. Отпечатените 1.000 примероци, главно,
се наменети за поддршка на пристапот до компјутерите на учениците
со хендикеп во редовните училишта.
Две апликации од програмскиот пакет OpenOffice – Writer и
Impress Launcher се поедноставени за користење и прилагодени
на потребите на лицата со интелектуална попреченост и кои
имаат потешкотии со вниманието. Тие ќе им овозможат полесно
и поедноставно да пишуваат текстови и да подготвуваат
презентации. Апликациите, заедно наречени „SWIL“, можат да се користат во оперативните
системи „Windows“ и „Linux“ и се достапни за бесплатно преземање од веб-страницата на
„Отворете ги прозорците“.

