
Европско движење на експерти за 
ран детски развој - EECEME е 
спортски проект за социјална 
инклузија. Ги вклучува децата во  
физички активности со цел развој 
на здрав начин на живот. Проектот 
создава можност да се спроведат 
докажано ефикасни и тестирани 
методи од експерти за ран детски 
развој, кои имаат позитивно 
влијание на здравиот ментален и 
физички развој на децата.

Децата ја чувствуваат убавината 
и придобивките од физичката 
активност

Уживаат во активностите 

Позитивно и продуктивно 
искуство за децата

Меѓусебна почит

Фер-плеј

Анализа на истражувања за 
зајакнување на основните 
моторни вештини,  и 
охрабрување за активен здрав 
живот на младите преку 
експерти кои работат во полето 
на ран детски развој и 
образование.

Развој на насоки за обука на 
професионални работници со 
деца, насочени кон зајакнување 
на нивните професионални 
компетенции за развој на 
основните моторни вештини и 
активен здрав начин на живот 
на децата во раното 
образование.

Имплементација на 
интернационални + локални 
тренинг курсеви за 
професионалци кои работат со 
деца насочени кон зајакнување 
на основните моторни вештини, 
и активен и здрав живот на 
децата во ран детски развој.

Развој на материјали за тренинг 
курсеви

Подготовка на документ со 
препораки за неопходноста од 
зајакнувањето на основните 
моторни вештини и активен 
здрав живот на децата во ран 
детски развој и образование.

Цел на проектот е да се развие  ЕВРОПСКА ПРОГРАМА ЗА ОБУКА за 
различни видови на професионалци кои работат во институции за 
ран детски  развој и образование. Имплементацијата на проектот 
ќе се оствари преку зајакнување на професионалните вештини за 
градење АКТИВЕН + ЗДРАВ ЖИВОТ кај младите  проследени со 
бројни позитивни придобивки.

Професионалци кои работат во организации за ран детски 
развој и образование

Институции за ран детски развој и образование

Деца (0-6 год.)



Проектот е финансиран со поддршка на Европската комисија. Овој 
промотивен материјал ги рефлектира ставовите на авторите и 
Европската Комисија не може да биде одговорна за било каква 
употреба на податоците содржани во него.


