
Драги наши!
После неколку години пауза од информирање, се

враќаме во ново руво со убави вести и новости од
светот на асистивната технологија.  

Со поддршка од УНИЦЕФ преку проектот
„Инклузија на децата со попреченост во
предучилишното образование“,  во соработка со
Факултетот за електротехника и информатички
технологии и надворешни консултанти беше
изработен првиот женски компјутерски глас за
македонски јазик ( text  to speech) наречен Сузе.
Прочитајте повеќе на www.openthewindows.org 

Прв женски компјутерски глас на
македонски јазик

Во октомври, ФЕИТ ФабЛаб и Отворете ги
прозорците организираа настан насловен како
„Инклузивен индустриски дизајн,  пристапност и
асистивна технологија”.  
Овој настан е само првиот чекор, а во план е
реализација на работилница за асистивни
технологии во која младите ќе можат да ги
искористат ресурсите на ФабЛабот за да
изработат асистивни уреди со практична
примена.
Во рамки на ФЕИТ ФабЛаб се планираат низа
активности фокусирани на асистивните технологии
со поддршка на „Отворете ги прозорците“.  
Прочитајте повеќе на www.openthewindows.org

Инклузивен индустриски дизајн,
пристапност и асистивна технологија

33
ИЗДАНИЕ

https://openthewindows.org/prv-zenski-kompjuterski-glas-na-makedonski-jazik-suze-text-to-speech/
http://www.openthewindows.org/
https://openthewindows.org/prv-zenski-kompjuterski-glas-na-makedonski-jazik-suze-text-to-speech/
https://openthewindows.org/


Преку проектот „Инклузија на децата со попреченост во
предучилишното образование“ поддржан од УНИЦЕФ тимот
на здружениието за асистивна технологија „Отворете ги
прозорците“ изработи онлајн обука која е наменета за
родители. Целта на обуката е родителите да се
информираат за развојните карактеристики на децата, за
да можат полесно да забележат евентуални отстапувања.
обуката е составена од три дела: рана интервенција,
развој  на говор и алтернативна и аугментативна
комуникација.  Во секој  дел покрај  информациите има и
квизови и предлог активности кои можат лесно да се
изведат во домот.  Пристапот до обуката е бесплатен и не е
временски ограничен, така што кога родителот еднаш ќе си
направи свој  кориснички профил може да се навраќа на
обуката секој  пат кога ќе има потреба. Обуката е достапна
на македонски и албански јазик.

Тимот на Отворете ги прозорците, во месец
декември беше дел од презентацијата на
студентката Вероника Љоровска – долгогодишен
корисник на услугите на центарот за асистивна
технологија.  Таа пред своите колеги и професори
ја презентираше важноста на технологијата за
лицата кои имаат тешкотии во комуникација.
Презентацијата се одржа на Европски
универзитет во Скопје,  Факултет за Арт и дизајн.  
Прочитајте повеќе тука.  

Со асистивна технологија до полесен
пристап до компјутер

Комуникација за секое дете (обука за родители)

Во текот на изминатите три години беа спроведени обуки
и беше донирана технологија и едукативен софтвер во 10
основни училишта, 3 основни училишта со ресурсни
центри и 2 центри за поддршка.  Преку донираната
опрема училиштата со ресурсен центар и центрите за
поддршка обезбедија нова услуга за своите, но и за
учениците од основните училишта. 101 ученик со посебни
образовни потреби во моментов користи некаков
асистивен уред, што му овозможува полесно да работи и
учи преку компјутер..  Оваа активност е дел од проектот
Инклузија на деца со посебни образовни потреби, што
здружението го спроведува со поддршка од Детската
Фондација Песталоци. 

Промовирана новата услуга за асистивна
технологија во училишта со ресурсни центри и
центри за поддршка

https://www.vecer.press/%d1%81%d0%be-%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%bf/?fbclid=IwAR2DMkmvU2_vRpwFT970Ku6iCT52NnkbyX1ifiDemZku4glO6NQlNJMdGUo


Преку проектот „Инклузија на децата со попреченост во
предучилишното образование“ поддржан од УНИЦЕФ а
спроведуван од здружението за асистивна технологија
„Отворете ги прозорците“ беше локализирана апликацијата 
C-board (Си борд) на македонски и албански јазик.
Оваа бесплатна апликација ја олеснува комуникацијата на
децата и возрасните кои имаат потешкотии во говорот.
Апликацијата како еден вид на комуникациска табла
овозможува употреба на синтетизиран говор со кој
корисниците полесно ќе можат да се изразат и да споделат
кои се нивните потреби, интереси или пак активности.  
Прочитајте повеќе на www.openthewindows.org

Здружението за асистивна технологија,  преку проектот
Инклузија на деца со посебни образовни потреби,
обезбеди поддршка за 10 училишта во пет општини, во
насока на подготовка и реализација на фандрејзинг
активности. 
10 училишни фадрејзинг тимови спроведоа настани за
анимирање на бизнис,  но и пошироката локална
заедница, со цел запознавање со предизвиците на
учениците со посебни образовни потреби.

Преку проектот Инклузија на деца со посебни
образовни потреби, 15 универзитетски
професори ги ревидираа своите студиски
програми и во нив го вклучија концептот на
инклузија.  Вкупно 669 студенти имаа можност да
се запознаат со концептот на инклузија преку
предавањата по ревидирани програми и да ги
надградат своите знења од оваа област.  

Соработката со бизнис секторот во поддршка на
подобра пристапност на училиштата

Петнаесет ревидирани универзитетски
програми со концепт за инклузија во
изминатите три години

Cboard – комуникатор на мекедонски јазик

Преку овие активности училиштата обезбедија финансиски и материјални средства
од заедницата со кои ја подобрија физичката пристапност и креираа поинклузивни
училишни средини. Средствата беа искористени за креирање ресурсни и сензорни
соби за индивидуален третман, изградба на пристапни тоалети, пристапни рампи и
набавка на дидактички средтсва и материјали за подобрување на наставниот процес
со сите ученици. 
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Јас сум Вероника Љоровска,  студентка на Европски Универзитет,  на Факултетот за арт и
дизајн – насока Графички дизајн,  во трета година.
Во „Отворете ги прозорците“ почнав да одам во 2014 г .  Бев трета година средно. До ден
денес се сеќавам дека одев секој  четврток во неделата, мислам дека живеев за тој  ден.
Првите часови не ми беа толку интересни. Ми поминуваа во пробување на секој  вид
асистивна технологија сè додека не ја погодивме соодветната.
Потоа од кога видов дека со асистивната технологија невозможното станува возможно, си
кажав -  јас ќе работам нешто со компјутер.
Голем дел од образовниот процес ми е исполнет со непријатни и негативни искуства. Во
градинка не одев, не ме примаа бидејќи „не знам да зборувам“.  Во основно и средно одев
без да бидам разбрана. Ќе раскажам неколку ситуации од средно:
Кога бев втора година, тогаш се воведе екстерно тестирање и знаете што ми се падна на
екстерното? Ликовно! Имав 2ка во дневник,  а на екстерното добив 4ка.
Истиот проблем го имав со информатика.  Не можев да мрднам од 2ка,  знаете зошто?
Бидејќи сум била БАВНА! Ми требале два школски часа за да сум ја завршела задачата.
Замислете, ДВА ШКОЛСКИ ЧАСА МИ ТРЕБАЛЕ! А тоа дали ќе ја направам точно, не е важно.
Понекогаш имав и неубави коментари од страна на некои професори во стил:
„Што бара она во школо кога не знае да збори“
И денес „она“ држи презентација на факултет!
Асистивната технологија ми овозможи да бидам денес студентка.
Уште го памтам првиот ден кога дојдов на факултет.  Имав многу убав прием од
професорите.
Факултетот е ново поглавје од мојот живот.
Да, морам да признаам, на почетокот имав голем страв за тоа како ќе бидам прифатена,
иако очекував да не бидам прифатена од сите.
Сфатив дека не сум ни била свесна што можам да направам. Од една копирана слика од Рој
Лихтенштајн дека може да испадне толку убав дизајн за дуксер и од еден детски портрет
направив плакат за мојата прва самостојна изложба.
Како навлегувам во студиите, така ми станува сè поинтересно и поголем предизвик ми е
секоја нова задача/вежба да ја направам.
Сега сум на половина од студиите и гледам колку многу сум научила за овие две години.
Имав сон којшто ми се оствари и во иднина се гледам како учествувам во многу проекти
каде што ќе биде напишано и моето име. Во моментов ми се отвори нов прозорец, нова
можност.  Во „Отворете ги прозорците“ со Марија учам да го користам комуникаторот Cbord
кој  верувам и посакувам да ми ја олесни комуникацијата со луѓето.  Со него,  пред колегите
на факултет и професорите, на мојата презентација кажав гласно 
Секој може да успее!!!

ЈАНУАРИ 2023

„Што бара она во школо кога не знае да збори“ е
само еден од предизвиците со кои се соочуваше

Вероника во образовните институции во минатото.
Но денеска,  таа е успешен студент на Европскиот

Универзитет и секојдневно ги поместува границите.
Во текстот што следува, прочитајте го нејзиното

искуство раскажано со нејзини зборови со помош на
асистивна технологија.

Успешна приказна 

Јас, Вероника


