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Вовед

Врз основа на Правилникот од МТСП, член 169 став 2 од Законот за
заштита на децата ( ,,Службен весник на Република Македонија ‘’бр 23/13)
и оваа година 2022/2023 Мултидисциплинарниот тим на градинката Буба
Мара изготви Програма за работа на Советувалиштето за деца и
родители ,,Мал свет големи срца ,,.

Оваа годишна програма,  се изработи на  темел на досегашната позитивно

образовна практика на предучилишната установа и се подготвија активности за

пружање подршка на децата,семејството и вработените. Едукација која опфаќа

насоки, стратегии и координација за подобра адаптација на децата, прифаќање на

градинката како втор дом, поттикнување на целовитиот развој на личноста на

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

детето, и формирање на партнерство со родителите. Со посебен акцент се

истакнува на 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 родителските компетенции. Основната реализација се

одвива преку психо- педагошките сознанија за развојот на детето, дефинирани

врз основа на вредносните системи, потребите на децата и оплеменување на

спонтаните изрази на однесување и играње, манипулирање со предмети за

совладување на одредени движења, синхронизација на сетилата и движењата,

совладување на просторот и запознавање на предметите, создавање на поволна

воспитна средина, средина во која детето стекнува нови искуства според

сопствено темпо на развој .

Советувалиштето настојува на децата да им се обезбеди престој во

стимулативна средина која ќе биде отворена за сите индивидуални разлики,

средина која ја поттикнува комуникацијата со возрасните и на тој начин

овозможува делување, размена на информации, прифакање на ставови и

мислење, размена на искуства, разрешување на конфликтни ситуации и

упатување на конструктивно решавање на проблемите.



Работно време:

На локација во Општина Аеродром, Реонски центар, Ново Лисиче во рамките на

детската градинка ,,Буба Мара,,-Објект Сонце, секојдневно мотивирано и

одговорно на ваша услуга ќе работи –Советувалиштето МАЛ СВЕТ,ГОЛЕМИ

СРЦА.

Работното време на советувалиштето ќе се одвива секој ден од 12:00 до 14:00

часот. Исто така детската градинка нуди и отворен ден кој се изведува еднаш во

месецот, при што советувалиштето ќе работи до 16:30 часот.



Годишен распоред на сеопфатни теми распоредени по месеци.

Одбележувања Месец Начин на реализација

Ден на позитивно
размислување

13.09.2022 Флаер – спроведување  техники
и начини за позитивна мисла –
Родители, деца, воспитно-
згрижувачки кадар

ДОКТОР
ПЕДАГОГ

ПСИХОЛОГ
ЛОГОПЕД

СОЦИЈАЛЕН
РАБОТНИК

Годишен распоред на сеопфатни теми распоредени по месеци.

Одбележувања Месец Начин на реализација

Ден на позитивно
размислување

13.09.2022 Флаер – спроведување  техники
и начини за позитивна мисла –
Родители, деца, воспитно-
згрижувачки кадар

СЕМЕЈСТВО

ДОКТОР
ПЕДАГОГ

ПСИХОЛОГ
ЛОГОПЕД

СОЦИЈАЛЕН
РАБОТНИК

ДЕТЕ

ВОСПИТУВАЧИ
НЕГОВАТЕЛИ

СТРУЧНИ
СОРАБОТНИЦИ

Годишен распоред на сеопфатни теми распоредени по месеци.

Одбележувања Месец Начин на реализација

Ден на позитивно
размислување

13.09.2022 Флаер – спроведување  техники
и начини за позитивна мисла –
Родители, деца, воспитно-
згрижувачки кадар

ВОСПИТУВАЧИ
НЕГОВАТЕЛИ

СТРУЧНИ
СОРАБОТНИЦИ



,,Светска Акција“
– Да го исчистиме
Светот“

15.09.2022 Родители и деца – практични
примери од секојдневието

Ден на постарите
лица

01.10.2022 Работилница
Како се грижам, за баба и дедо ?
Вклучување на родителите со
семејни фотографии приказни
Соработка со Црвен Крст

Светски ден на
наставниците

05.11.2022 Работилница
Педагог – воспитувачи и деца

Светски ден на
детето

20.11.2022 Хуманитарен настан, соработка
со Општина

Ден на
благодарноста

24.11.2022 Работилница
За што сум благодарен?
Сликовница - ,,БЛАГОДАРАМ“

Меѓународен ден
на цивилното
воздухопловство

07.12.2022 Посета на Аеродром во
соработка со родители и
педагог/работилница со
деца/изработка на авион/гостин
родител

Ден на божиќни
честитки

09.12.2022 Работилница со деца и родители
Магијата на празниците !

Меѓународен ден
на мигрантите

18.12.2022 Презентација – Социјален
работник

Светски ден на
прегратката

21.01.2022 Активност
Прегрни ме најсилно !
Придобивки од прегратката -
флаер

Светски ден на
радиото

13.02.2023 Посета на Македонско радио
Запознавање со радио драми за
деца и сл.



Светски ден на
љубовта

14.02.2023 Работилница со деца и
воспитувачи – Што е љубов ?
искази на децата -Видео

Меѓународен ден
на реките

14.03.2023 Прошетка до реката Вардар
Воспитен и стручен тим

Светски ден на
пантомимата

22.03.2023 Претстава со пантомимичари
Гостин - родител

Светски ден на
здравјето

07.04.2023 Посета - доктор

Светски ден на
ромите

08.04.2023 Мултикултурализам
Видео/читање книга

Ден на дождот 14.04.2023 Посета на метеоролошка станица
УХМР - Управа за
хидрометеоролошки работи

Светски ден на
уметноста

15.04.2023 Посета на галерија

Меѓународен ден
на танцот

21.04.2023 Забава со различни видови
музика

Ден на книгата и
авторските права

23.04.2023 Посета на издавачка куќа-
изготвување книга – педагог,
работилница со деца

Светски ден на
Сонцето

03.05.2023 Работилница со деца
Свети како Сонце!

Национален ден
на Лимонадата

07.05.2023 Работилница
Свежа лимонада за сите !

Светски ден на
семејството

15.05.2023 Музички настан
Соработка со Општина
Аеродром

Подготовка за Мај 2023 Квиз за деца



училиште Флаер  за родители
Стручен тим

Промовирање на
Советувалиштето

Во текот на
годината

Информации објавени на фб и
web страна, соработка со
директор и воспитно-
згрижувачки кадар

Нови
пријателства

Во текот на
годината

Стручен и воспитен тим
Гости деца од други градинки,
посети

Едукативни
предавања
Работилници за
вработени и
родители

Програма за
професионални
компетенции за
вработените

Стручен тим
Надворешни соработници

Меѓународни
проекти

Во текот на
годината

Стручен тим

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;

Видови советодавни услуги

Колективното работење и помагање има придобивки во следниве области :

 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 и зајакнување  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

 Советувања на родителите за деца кои покажуваат натпросечни

достигнувања

 Помош на деца од социјално ранливи категории

Родителите /старателите како партнери

Детската градинка покажува почит кон родителите/старателите и го негува

партнерството со нив.  Кога има воспоставено добра комуникација

достигнувањата се познати, малите проблеми не се стремат да станат поголеми а

големите проблеми можат да бидат подобро управувани. Понекогаш потребно е

да размислиме дека е добро да излеземе од границите на „ квадратот“ за да го

решиме проблемот. Тоа е тогаш кога треба да воспоставиме релација и

комуникација со семејството, истото треба да го поттикнеме и кај родителите.Во

партнерството треба да имаме на ум, дека сите инволвирани работат за доброто

на детето, родителите/старателите, воспитно-згрижувачкиот кадар, раководниот

персонал и заедницата. Детската градинка се обврзува да соработува со

семејството и заеднички да ги оставари желбите и потребите на децата. Ние ги

охрабруваме родителите кои ги носат своите деца во нашата детска градинка да

го користат Советувалиштето бидејќи тоа е место каде разменуваме искуства и

ситуации на добра практика, активно учествуваме во активности со децата,



градиме партнерски односи, воспоставуваме ефективна комуникација и

стекнуваме самодоверба.

Се  раководиме од основните етички принципи при комуникацијата:

 Почитување
 Доверба
 Приватност
 Чесност

релација

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

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

Релација/однос=дом+градинка

 Се разговара за проблемите
 Искреност

 Родителите се добредојдени
 Меѓусебно почитување

 Известување за напредокот на
детето

 Учество во активностите на
градинката



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 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

Активностите продолжуваат и дома

 Читање книга во домот
 Вклучување на децата во

рутинските активности
 Разговор со детето

 Почитување на потребите на
детето



 Откривање на нови начини за меѓусебна помош

 Советодавни услуги, тимска работа и соработка

„Знаењето ќе ви даде можност да направите промена.“ – Клер Фагин

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



Семејно советување

давање на
советодавни услуги

во градинката

Семејно советување

работа со раководен
персонал

(раководство)

иницирање на нови
форми и подобрување

на постоечките во
соработка со
родителите

давање на
советодавни услуги

во градинката

Семејно советување



соработка
верување

толеранција
опсервација

анализа

едукација
воспитување

шаренило од идеи

лојалност
истрајност

транспарентност
успех

единство


