
 

Фондацијата „Чекор по 

чекор” на меѓународната 

конференција на ИССА за 

ран детски развој 

 

Фондацијата „Чекор по чекор” – Македонија учествуваше на меѓународната 

конференција „Создавање на општество за сите: преиспитување на услугите за ран детски 

развој”, организирана од страна на Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор” (ИССА) во 

Будимпешта, Унгарија, од 10 до 12 октомври. 

На конференцијата учествуваа над 400 

практичари од областа на образованието, 

истражувачи, креатори на политики и 

активисти од НВОи од над 60 земји од Европа, 

Централна Азија и целиот свет. Ова беше 

одлична можност да се преиспитаат и 

продискутираат три главни предизвици: 1) 

инклузијата, правичноста и квалитетот се 

вредности вградени во практиките за ран 

детски развој; 2) сите деца, особено 

најранливите, имаат пристап до услугите за 

ран детски развој; и 3) овие услуги се 

дизајнирани така да ги задоволат различните потреби на децата и семејствата.   

За време на конференцијата, претставници од нашата Фондација одржаа три интерактивни 

презентации преку кои со претставниците од другите земји ги споделија активностите што 

тековно се спроведуваат во Македонија и имаат за цел да го подобрат квалитетот на 

образованието во основните училишта, како и да обезбедат еднаков пристап до образование за 

сите деца, особено оние од ранливите групи. 

  

 Учесници од различни региони во светот покажаа интерес да учествуваат на нашите 

сесии и имаа можност да видат како функционираат во пракса инструментите за процена на 

јазичната и математичката писменост со помош на таблет компјутери, процесот на развивање 

на компетенции и стандарди за наставниците и стручните служби во Македонија и активностите 



иницирани од страна на Фондацијата за подобрување на подготвеноста на ромските деца за 

тргнување во училиште. 

 

Овој собир беше исто така искористен за да се прослават три важни датуми: 15-годишнината од 

формирањето на Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор”, 20-годишнината од програмата 

„Чекор по чекор” на Фондацијата отворено општество и 25-годишнината од Конвенцијата за 

правата на детето на Обединетите нации. 

Меѓународната конференција на ИССА беше единствена можност за отворање вистински 

дијалог и богати дискусии меѓу колегите од целиот свет, која понуди интерактивен простор во 

кои беа споделени нови движења, иновации и знаење. 

За повеќе информации, посетете ја официјалната веб страница на конференцијата: 

http://www.issa2014.hu/  

 

Голем број еминентни познавачи и 

експерти од областа на раниот 

детски развој учествуваа како 

говорници на конференцијата. Еден 

од нив беше и Мартин Вудхед, 

почесен професор на детските 

студии при Отворениот универзитет, 

кој рече: „Децата се активни 

учесници во нивните општества. 

ИССА преку нејзината работа 

признава дека децата се граѓани на 

демократијата. Затоа, ајде да ги 

преиспитаме стереотипите за 

децата. Тие се силни, способни и 

носители на промена". 

http://www.issa2014.hu/

