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Извештај за Годишната програма на советувалиште за деца и родители
„Мал свет, големи срца“ за 2020-2021 година

Годишната програма на СДР „Мал свет, големи срца“ делумно ја оствари

својата поставена мисија, но комуникацијата со родителите/старателите беше

континуирана и советодавна со оглед на новонастанатата ситуација со Ковид-

19.

Програмата беше изработена врз основа на Правилникот од МТСП, член
169 став (3) од Законот за заштита на децата ("Службен весник на
Република Македонија"бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и "Службен весник на Република
Северна Македонија" бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20). И оваа година
2020/2021 Мултидисциплинарниот тим на градинката Буба Мара
изготви Програма за работа на Советувалиштето за деца и родители
,,Мал свет големи срца”.

Во годишната програма на советувалиштето не поставивме теми врз кои се

реализираат активности. Се прилагодувавме на барањата на

родителите/старателите со оглед на целата ситуација во која сите се најдовме

со Ковид-19.Дававме психолошка поддршка, мотивиравме за позитивен елан

за живот за време на пандемија, враќање на работа со позитивна енергија

разни советувања од секојдневието, теми и дилеми, довербавоградинката.

Директорот, секој стручен работник и соработник, раководител, воспитно-

згрижувачки персонал како дел од советувалиштето беа достапни за

родителите/старателите во секој момент и одговараа доследно на потребата

на истиот. Соведотавната поддршка на сите родители/старатели беше



неопходна, поради тоа што нивните деца посетуваа градинка за време на

пандемија.

Потребно им беше на сите родители/старатели да бидат сигурни дека

градинката работи според протоколите, дека хигиената е на високо ниво,

односно дека нивните деца се максимално заштитени. Нудевме поддршка на

сите теми и барања на децата, родителите/старателите и на целиот персонал

кој е директен контакт со деца и родители/старатели се со цел да се избегне

стравот, да се носат маски се со цел максимална заштита за целата

институција.

На иста локација во Општина Аеродром, Реонски центар, објект Сонце, работи

–Советувалиште МАЛ СВЕТ,ГОЛЕМИ СРЦА.

Работното време на советувалиштето e секој работен ден од 07:30 до

15:30часот. Прием за разговор, советување и слично се врши од 12:00 до 14:00

часот, но и во закажани термини по потреба на родителите/старателите,

децата или било кој од вработениот персонал. Исто така детската градинка

нуди и отворен ден кој се изведува еднаш во месецот, при што

советувалиштето  работи до 16:30часот. По потреба тимот кој менаџира со

советувалиштето одговараше на потребите и надвор од работното време, по

договор.

Поради пандемијата со корона вирусот темите се реализираа преку on-line

активности на веб страната на детската градинка.

Мисијата која ја поставивме во програмата и кон која целевме континуирано ги

задоволи нашите очекувања. Успеавме да изградиме цврста релација со

новиот воспитно-згрижувачкиот персонал а да ја одржиме истата со веќе

постоечкиот, раководниот персонал, родители/старатели и заедницата. Го

промовиравме раното учење и развој кај децата. Се трудевме да биде

почитувано секое дете без разлика на неговата етничка припадност, раса, боја

на кожа и слично и ја зајакнавме соработката со голем број

родители/старатели. Тимски работевме за доброто на сите, на целата

институција.



Со посебен акцент се истакнува интензивно и  стручно комуницирање со

децата, како и со родителите, за да станеме активни партнери во растот и

развојот на секое дете и зајакнување на нивните родителски

компетенции.Најважната воспитна стратегија е изградбата на позитивен однос

и доверба со децата и родителите/старателите.

Соработката со воспитно-згрижувачкиот кадар и раководниот персонал ги

задоволи потребите на советувалиштето, но истите би било пожелно да се

зголемат во иднина се во интерес на децата и родителите/старателите и за

поголеми успеси на полето на предучилишното воспитание.

Директорот на установата беше во секојдневна комуникација со мулти тимот и

покажа огромен интерес за работата на советувалиштето а истовремено

континуирано работеше за напредок на истото и рушење на стререотипите се

со цел градење на партнерски однос со градинката.

Оваа учебна година ги задоволивме нашите цели, но можевме многу повеќе да

работиме со децата од ранливата категорија како и со нивните

родители/старатели, и инклузија но со оглед на целата ситуација која ја зафати

нашата држава бевме одлични во соработката.

Соработката со надворешните институции и заедницата беше континуирана и

поттикнувачка.

Советувалиштето „Мал свет, големи срца“ од почетокот на неговото

формирање па се до денес има постигнато значителни резултати на полето на

доверба, почит, приватност, чесност. Постигнати се големи резултати кај деца,

родители/старатели и во целиот процес на предучилишното воспитание а

тимски ќе продолжиме да работиме на релацијата семејство-градинка.
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