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На последниот ден во септември, сакаме да ги поздравиме сите оние кои во септември пред 
20 години започнаа да ја реализираат воспитно - образовната методологија „Чекор по чекор“ 

во 10 предучилишни установи во Македонија како и оние 500 воспитно-образовни работници од 
сите градинки во Македонија кои им се придружија следната година. Една година подоцна, на 
сите овие посветени просветни работници им се придружија и наставниците од 10 основни 
училишта, а секоја наредна година овој број на наставници, директори, педагози и психолози од 
предучилишните установи и основните училиштасе зголемуваше сѐ повеќе и повеќе. Во 2000 
година низ нашите обуки поминаа повеќе од 5000 учесници. Благодарност до сите нив! 

Веројатно сите се сеќаваат на темите кои беа обработувани на овие обуки: индивидуализација, 
користење активни методи на работа, создавање стимулативна средина за учење, работа по 
центри на активност, тимска работа, соработка со семејствата,  и многу други по барање на 
наставниците со кои работевме. Сѐ повеќе се зголемуваа и иницијативите кои ги 
реализиравме: Објавивме конкурс за нови автори и илустратори на детски сликовници и 
издадовме 11 нови сликовници за деца, отворивме Детски креативен центар, во тоа време, 
а и денес, единствен на Балканот, започнавме соработка со факултетите кои обучуваат 
наставници, реализиравме обуки за унапредување на училиштата, обуки за социјална 
правда, програми за деца од социјално загрозени семејства, за децата Роми, учествувавме 
во проекот Модернизација на образованието, како и во проектите финансирани од 
УСАИД: Креативна настава и учење, Проект за образование на Ромите и Проектот за 
основно образование. Низ сите овие иницијативи, обуки и проекти сакавме на 
наставниците да им го пренесеме она во што ние веруваме: 

 - холистички приод во развојот на детето,
 - учењето е процес кој трае до крајот на животот, 
 - образованието треба да биде засновано на најдобрите и на  
   најновите истражувања од областа на педагогијата и психологијата, 
 - наставата треба да се менува и да биде во согласност со времето во кое живееме, 
 - децата треба активно да учествуваат во своето учење, 
 - учество на семејствата и заедницата во работата на училиштето. 

И конечно, сите ние претставуваме модел за нашите деца! И наставникот, и родителот, како и 
најблиските од неговото семејство и средината во која детето расте и се развива. 
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Економската и социјална криза тешко се одразуваат врз времето во кое живееме и во 
кое растат денешните деца. Кризата има влијание и врз животот на наставниците, кој за 

волја на вистината, никогаш и не бил многу лесен. Моите родители биле учители и знам дека 
секогаш велеа: Тешко се живее само од учителска плата! Но исто така ни велеа дека мораме 
да бидеме образовани и постојано да учиме, да се унапредуваме и никогаш да не бидеме 
задоволни само со тоа што до тогаш сме го постигнале. 

Ние, во Фондацијата „Чекор по чекор“, имаме почит кон наставничката професија, која за 
жал с  помалку се цени, и знаеме дека и покрај с , с  уште има наставници кои веруваат во ѐ ѐ ѐ
својата професија и остануваат во неа затоа што ги сакаат децата, затоа што веруваат 
дека на тие деца ќе им пренесат знаења, умеења и вредности кои ќе ги направат да бидат 
слободни и образовани граѓани кои ќе придонесат еден ден оваа земја да биде 
вистински демократска и развиена, земја во која сите ќе сакаме да живееме и да се 
гордееме со неа. 

Нашата заложба е да продолжиме да ги застапуваме вредностите кои и порано сме 
ги застапувале: поттикнување на критичко мислење кај децата, развивање на 
потенцијалите на сите деца уште од најрана возраст, а особено на оние кои живеат 
на маргините, унапредување на наставниот процес и соработка со сите оние кои 
сакаат да реализираат иницијативи со кои ќе се развијат креативните и умствените 
потенцијали на децата, наставниците и родителите. 

Овие заложби во голема мера се совпаѓаат со она што го има истакнато нобеловецот и 
професор на Универзитетот во Чикаго, Џејмс Хекман, кој вели: „Доколку се инвестира 
во раниот детски развој од раѓање, па сè до пет години, може многу да се постигне. Тоа е 
решение за подобро образование и подобри резултати во здравството, помалку 
криминал и глад и поголем економски просперитет.“

Доколку со сите наши иницијативи кои се реализираа во текот на овие 20 години сме 
придонеле во акумулирањето знаења и вредности во нашата образовна пракса и сме 
придонеле за успешно реализирање на проектите кои се актуелни денес, би биле многу 
задоволни. Задоволни и спремни да продолжиме со промените кои ги започнавме пред 20 
години. Ќе продолжиме да чекориме заедно со оние кои сакаат да создадат подобар свет 
за децата, кои веруваат во раниот детски развој, квалитетно образование и еднакви 

можности за сите деца, како и во систем на постојан професионален и личен развој.

Сузана Киранџиска
Извршен директор

Со почит и љубов до сите кои веруваат во децата!
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1994 - 2001: Воспитно – образовната програма „Чекор по чекор“ се воведува и 
постепено се проширува во голем број градинки и основни училишта во Македонија. 

1999: Од страна на Фондацијата Отворено општество - Македонија основана е 
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ како непрофитна и 

невладина организација која ги презеде целите на програмата „Чекор по чекор“ и започна 
самостојно да делува.
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Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Проект на УСАИД за основно образование 

Меѓународен проект „Лидерство на наставници“ 

Проект на УСАИД за образование на Ромите 

Проект за инклузија на Ромите во раното детство 

Проект на УСАИД „Креативна настава и учење“ 

Иницијатива за образование на Ромите во Република Македонија 

Социјална инклузија на деца и млади од економски неразвиени региони од Македонија  

АКТИВНОСТИ И ПРОЕКТИ ВО ЧИЕ СПРОВЕДУВАЊЕ УЧЕСТВУВАШЕ 
ФОНДАЦИЈА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2002 – 2012 ГОДИНА:

„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ НИЗ ГОДИНИТЕ:

ВО МОМЕНТОТ ФОНДАЦИЈАТА „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“ 
УЧЕСТВУВА ВО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЕТИРИ ПРОЕКТИ:

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“ 

Проект на УСАИД за професионален и кариерен  развој на наставниците 

Проект „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ 

Проект „ Принципи на добра пракса - Компетентни наставници за 21-ви век“



На тимот искусни едукатори кои беа дел од Фондацијата за образовни и културни 
иницијативи „Чекор по чекор“, му се придружија нови членови кои имаат искуство од 
работа на проекти во областа на образованието. Фондацијата соработува со 
наставници, педагози, психолози и директори од предучилишните установи и 

основните училишта во Македонија, како и претставници од образовните институции, 
професори од факултетите и други експерти од земјата и од странство. 

Фондацијата „Чекор по чекор'' – Македонија е дел од 
Интернационалната асоцијација „Чекор по чекор"/ 
International Step By Step Association (ISSA) која 
поврзува организации и професионалци кои 
работат на полето на раниот детски развој и 
образование. Основана во Холандија во 1999, 
денес мрежата на ISSA се протега во Централна и 
Источна Европа, во Централна Азија, Азија, 
Северна и Јужна Америка. Иако нуди сеопфатни 
информации за сите заинтересирани единки и 

организации, јадрото на ISSA го сочинуваат 29 
невладини организации, кои ја имплементираат 

воспитно-образовната методологија „Чекор по чекор“ 
иницирана од Институтот Отворено Општество и 
Универзитетот George Town - Washington во 1994. 

Инвестирај во образовни и развојни ресурси 
за маргинализираните семејства со цел да им
се обезбеди подеднаков пристап до успешен 

ран човечки развој

Развивај когнитивни и социјални вештини 
кај децата од раѓање до петгодишна 

возраст

Одржи го раниот развој со ефективно 
образование за време на растењето

Добиј многу поспособни, попродуктивни 
и ценети граѓани

Џејмс Хекман, професор на Универзитетот во Чикаго, Добитник на Нобелова награда

А ЕЕ АК НКАА МАР В Н Т  Н  Х
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Фондација „Чекор по чекор'' – Македонија
бул. Партизански одреди бр.72a

1000 Скопје, Македонија
Тел/Факс: + 389 2 3077-900
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