
Јавна установа за деца- Детска градинка “БУБА МАРА”
на Општина Аеродром во Град Скопје

бул.АСНОМ194–Скопје
тел. 2434- 530  , е-mail    judgbubamara@gmail.com

Советувалиште за деца и родители

,,МАЛ СВЕТ,ГОЛЕМИ СРЦА”

Скопје, 2021/2022



Вовед

Врз основа на Правилникот од МТСП, член 169 став (3)
одЗаконотзазаштитанадецата
("СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија"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
"СлужбенвесникнаРепубликаСевернаМакедонија" бр. 104/19, 146/19, 275/19 и
311/20)и оваа година 2021/2022 Мултидисциплинарниот тим на градинката
“Буба Мара” изготви Програма за работа на Советувалиштето за деца и
родители ,,Мал свет големи срца”.

Програмата за работа на советувалиштето за деца и родители се темели на

градење партнерски однос на предучилишната установа со семејството, градење

доверба, сигурност и квалитетен ран детски развој. Едукација која опфаќа насоки,

стратегии и координација за подобра адаптација на децата, прифаќање на

градинката како втор дом, поттикнување на целовит развој на личноста на секое

дете, фокусирајќи се на индивидуалните развојни потреби и можности на детето,

формирање на партнерство со родителите.Постојаната, континуирана соработка

на релација семејство – воспитно образовна институција,родител-воспитувач

придонесува за развој на детето, за унапредување на работата на воспитувачот,

за јакнење на улогата која ја има родителот во развојот воспитувањето,

едукацијата на сопственото дете.Потребата за активно вклучување на родителот,

за партнерство со воспитно образовната институција, произлегува од фактот што

родителите се првите воспитувачи, кои на воспитувачите можат да им ги дадат и

најкорисните информации кои ќе се база, основа за насочување и преземање на

идните заеднички акции за добробит на секое дете. Партнерството, негувањето на

соработката е предизвик за секој воспитувач кој се обидува да го трасира патот

кон изнаоѓање на услови, облици, средства за остварување на конструктивна

соработка.



Спред член 3 од Правилникот за поблиските критериуми заформирање и
работа на советувалиштето за деца и родители во јавна детска
градинка/јавен центар за ран детски развој, Програмата за работа на
советувалиштето содржи:

1. Мисија на советувалиштето

2. Работно време на советувалиштето

3. Годишен распоред на опфатени теми
4. Видови на советодавни услуги и распоред на изведување

1. Мисија

 Градење на капацитетите на воспитно-згрижувачкиот персонал,
раководниот персонал, родители/старатели и заедницата;

 Промовирање на раното учење и развој кај децата;
 Почитување на потребите, интересите и можностите кај децата;
 Зајакнување на соработката со децата, родителите/старателите,

воспитно-згрижувачкиот персонал, раководниот персонал,
заедницата;

 Истакнување на важноста на бурниот развој на сознајните фукнкции и
останати психички сфери кои се од исклучително значење;

 Превенирање и зачувување на здравјето важно за правилниот раст и
развој кај децата;

 Создавање безбедно опкружување и превенција на насилство;

 Поттикнување здрав социјален живот

2. Работно време:

На локација во Општина Аеродром, Реонски центар, Ново Лисиче во рамките на
детската градинка ,,Буба Мара” - објект Сонцее Советувалиштето“МАЛ
СВЕТ,ГОЛЕМИ СРЦА“.

Работно време на советувалиштето e секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот.
Прием за разговор, советување, консултации и слично се врши од 12:00 до 14:00



часот. Исто така детската градинка нуди и отворен ден кој се изведува еднаш во
месецот, при што советувалиштето  работи до 16:30 часот.

Деновиза рализација

Светски ден на детето 20 Ноември
Светски ден на родителите 1 Јуни
Ден на мајката 8 Март
Ден на таткото 20 Јуни
Ден на семејството 15 Мај
Светски ден на среќата 20 Март
Светски ден на насмевката Првиот петок во октомври
Ден на танцот 29 Април
Меѓународен ден на лицата со
потешкотии во развојот

3 Декември

Светски ден на театарот 27 Март
Меѓународен ден на бакнежот 6 Јули / летни активности
Светски ден на чоколадото 7 Јули / летни активности
Меѓународен ден на
пријателството

30 јули / летни активности

3. Теми

Темите кои се предвидени за реализација во оваа учебна година ќе бидат
имплементирани низ разни активности. Целта е активно да ги вклучиме
родителите/старателите во активностите со нивните деца и да ја зајакнеме
врската во семејствата. Секој од деновите ќе биде реализиран на различен
начин, креативен и полн со емоции. Наша заедничка цел е сите заедно да
поттикнеме соработка и доверба во градинката, а воедно среќни и
исполнети деца и родители/старатели.

4. Советодавни услуги и распоред на изведување
- Обуки, советувањаи работилници за воспитно-згрижувачкиот кадар

- Обуки, советувања и работилници за родители/старатели

- индивидуални советувања за деца и родители/старатели

- индивидуални советувања за воспитно-згрижувачкиот персонал

- индивидуални советувања на раководниот персонал



- индивидуални советувања на членови на локалната заедница за

унапредување на дејноста

Советувалиштето помага во:

1. Поддршка на родителите во обезбедување на оптимални услови за
развој на детето во семејната средина преку подигнување на нивото
на педагошка едукација

2. Решавање на комплексни воспитни, психолошки и социјални прашања
во установите за деца преку три основни и меѓусебно поврзани
активности:

- активности за помош

- превентивни активности и развој

- активности на планирање, мониторинг и евалуација на заеднички

постигнатите резултати

3. Соработка помеѓу установите за деца во нивна секојдневна работа во
следниве области

- рано учење и развој преку програмски игри и активности во установа за

деца;

- култура и образование;

- социјална адаптација;

- социо-емоционален развој;

- физичко здравје и моторен развој;

- развој на јазикот и комуникација;



- когнитивен развој и стекнување на општи знаења;

- поттикнување на позитивен пристап кон учење;

- социо-економски тешкотии, и

- прифаќање на децата во установите за деца и нивната транзиција кон

училиштето;

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 изајакнување на нивните родителски компетенции.Најважната

воспитна стратегија е изградбата на позитивен однос, доверба, сигурност и

континуирана комуникацијасо децата и родителите/старателите.



Колективното работење и помагање има придобивки во следниве области :

ДОКТОР
ПЕДАГОГ

ПСИХОЛОГ
ЛОГОПЕД

СОЦИЈАЛЕН
РАБОТНИК

Колективното работење и помагање има придобивки во следниве области :

СЕМЕЈСТВО

ДОКТОР
ПЕДАГОГ

ПСИХОЛОГ
ЛОГОПЕД

СОЦИЈАЛЕН
РАБОТНИК

ДЕТЕ

ВОСПИТУВАЧИ
НЕГУВАТЕЛИ

СТРУЧНИ
СОРАБОТНИЦИ

РАКОВОДЕН
ПЕРСОНАЛ

Колективното работење и помагање има придобивки во следниве области :

ВОСПИТУВАЧИ
НЕГУВАТЕЛИ

СТРУЧНИ
СОРАБОТНИЦИ

РАКОВОДЕН
ПЕРСОНАЛ



 Правовремена и делотворна помош на деца со психички и развојни
потешкотии

 Поттикнување на говорно-јазичниот развој
 Информирање на сите карактеристики на раст и развој во

предучилишната возраст

 Здравствено информирање

 Справување со  негативни емоционални доживувања
 Отвореност кон воспитно-образовниот процес
 Подготовка на семејството за адаптација на детето во градинката и

адаптација на детето во градинка

 Советодавна подршка изајакнување  на родителските ресурси и
унапредување родителски вештини

 Помагање во нарушени семејни односи
 Заедничко барање решение за актуелните проблеми, дилеми и

тешкотии со кои родителите се сретнуваат во воспитувањето и

растењето на децата

 Развивање на љубопитен,активен и креативен однос
 Социјализација,развивање дружељубивост и алтруизам
 Воочување на разликите на различностите и нивно разбирање
 Начини на справување  со агресија
 Културата на живеење
 Давање на советодавни услуги на раководството на градинката со

секојдневното работење
 Подготвеност за училиште
 Креирање инклузивна средина за квалитетно учење на сите деца и

насоки за работа дома

 Придобивките на родителите од Советувалиштето за деца и

родители при детската градинка е од огромно значење за нив затоа

што постојано нуди нови методи, форми и техники, советодавни

услуги, едукативни предавања од стручен тим, секојдневни

консултации, споделување идеи, пофалби и критики се со

целподобро воспитание на децата во предучилишниот период.



 Родителите кои се вклучени во работата на Советувалиштето за

деца и родители и континуирано соработуваат со мулти тимот кој

работи во него постигнуваат значајни резултати во процесот на

воспитание на своето предучилишно дете.

 Советувања на родителите за деца кои покажуваат натпросечни
достигнувања

 Помош на деца од социјално ранливи категории

Родителите /старателите како партнери

 Доверба
 Емпатија
 Тимска работа
 Форми и техники за воспитување
 Градење партнерство
 Сигурност
 Комуникација

Се  раководиме од основните етички принципи при комуникацијата:

 Почитување
 Доверба
 Приватност
 Чесност



Позитивни резултати за децата

 Самодоверба
 Сигурност

 Развој на јазик и описменување
 Полесно се прилагодува на

градинката
 Почитување на различностите
 Развој на компетенции и

вештини
 Самоуверено и среќно
 Развој на моториката
 Когнитивен развој

 Иницијативност и љубопитност
 Збогатување на речникот

 Истрајност
 Социоемоционален развој
 Подготовка за на училиште
 Воспоставува интерперсонални

активности

Релација/однос=дом+градинка

 Се разговара за проблемите
 искреност

 родителите се добредојдени
 меѓусебно почитување

 известување за напредокот на
детето

 учество во активностите на
градинката

Активностите продолжуваат и дома

 Читање книга во домот
 Вклучување на децата во

рутинските активности
 Разговор со детето

 Почитување на потребите на
детето

Родителски обврски

 Релација/однос =родител+дете
 Заеднички активности со децата

во градинка
 Перманентно следење на

развојот на детето
 Повеќе време поминува со

детето
 Воспоствува партнерски однос

со персоналот



Инклузивно образование

За сите деца да бидат со еднакви можности придонес дава инклузивното

образование во предучилишната установа кое подразбира почитување на

детските права, еднакви можности, еднаков пристап на воспитание и

образование, учество во друштвениот живот, прифатлив стандард на живот,

почитување и чувство на припадност – намалување на препреките за соработка,

подобрување на услугите, почитување на човековите права, поттикнување

еднаквост.

Советувалиштето за деца и родители инклузијата за лицата со потешкотии во

развојот ја врши преку изработка на индивидуален образовен план,

идентификување, разбирање и рушење на препреките за соработка и припадност,

и се стреми секојдневно децата да напредуваат и да растат во среќни индивидуи.

Без оглед на различностите на децата треба да им се обезбеди позитивна

атмосфера, чувство на сигурност, доживување успех, чувство на прифатеност и

почитување, совладување нови вештини и знаења.

Значајни компетенции за семејството за детето кое е вклучено во инклузија

 чувство дека нивното дете е прифатено, вклучување на децата во рамките

на сите општествени процеси

 прифаќање на разликите и разбирање на индивидуалните разлики во

процесот на учење на децата

 откривање на нови начини за меѓусебна помош

 советодавни услуги, тимска работа и соработка

„Знаењетоќевидадеможностданаправитепромена.“ – КлерФагин



Советувалиштето работата ќе ја врши преку :

Планирање, и
организирање обуки,

предавања,
изведување на

индивидуални
разговори, подготовка
на  едукативен
материјал, флаери

Советување на деца
Советување со

родители/старатели
Семејно советување

советување на
воспитно-

згрижувачкиот
персонал

Соработка со
надворешни
институции и

заедница



ЈУДГ Буба Мара

Директор

Елена Устамитова

соработка
верување

толеранција
опсервација

анализа

едукација
воспитување

шаренило од идеи

лојалност
истрајност

транспарентност
успех

единство


