
Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

1 од 126

20150822735

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 168 став (13) од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

ПРОГРАМА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ЗА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ

Член 1
Со оваа програма се уредуваат теоретските основи и принципи за раното учење и развој  

на  децата со пречки во развојот базирани врз Стандардите за рано учење и развој, цели, 
примери на активности, очекувани резултати, соработка со родителите, и тоа: 

1. ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ И ПРИНЦИПИ

1.1 Стручно-научната оправданост на оваа програма

Раното детство е важно за севкупниот развој на личноста. Теориите и истражувањата 
укажуваат на значењето на раното детство за интелектуалниот, емоционалниот, говорниот 
и социјалниот развој, а со тоа и на важноста на организираното создава-ње услови за тој 
развој.

Теоријата и практиката го промовираат холистичкиот пристап во поттикнувањето на 
раното учење и развојот кај малите деца. Општествените процеси на демократизација се 
рефлектираат во воспитно-образовната работа со децата од предучилишна возраст и 
бараат доследна практична примена на стручно-научните сознанија, како и доследна 
примена на хуманистичко-теоретскиот и педагошко-психолошкиот процес во 
толкувањето на детската личност. Целокупните воспитно-образовни активности во 
предучилишното воспитание се насочени кон почитување и задоволување на потребите, 
интересите и можностите на секое дете, но и на секое дете да му се понуди можност да се 
развива според своето темпо на развој. 

Развојот претставува процес на промена кој настанува како резултат на почитување на 
индивидуалните карактеристики на детето, следење на неговите внатрешни сили и 
природниот развој во кој детето ги зголемува и ги зајакнува вештините за  движење, 
размислување, чувствување, зборување. Воспитувачите во градинката/центарот за ран 
детски развој преземаат активности со цел да креираат услови за сознавање и учење по 
пат на игра, интеракција (дете-дете, дете-возрасен), активирање во истражувачко-
откривачки процеси и решавање различни проблемски ситуации од страна на секое дете, 
со што се поттикнуваат и се развиваат моторичките, јазичните, когнитивните и социо-
емоционалните вештини.

Сите овие елементи се клучни детерминанти во процесот на развојот, учењето и 
постигањето успех  кај  децата со пречки во развојот во понатамошниот живот.

Холистичкиот пристап, на кој се базира развојот и учењето на детето од предучилишна 
возраст, се однесува на обезбедување безбедна и сигурна околина за учење и развој, 
зајакнување на развојната подготвеност за училиште, како и формирање правилни навики 
за заштита на здравјето на детето. Притоа посебно внимание треба да се посочи кон 
законитостите во развојот кај децата од предучилишна возраст и тоа:

- двонасочна поврзаност помеѓу физичкиот и психичкиот развој;
- истоветност (константност) на развојниот ред;
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- инермитентност во развојот;
- алтернативност во развојот;
- цефалокаудален правец во развојот;
- проксимодистален правец во развојот;
- принцип на диференцијација и интеграција;
- принцип на стадијалност;
- тенденција од општ кон специфичен начин на реагирање;
- тенденција на премин од користење на големите мускули кон користење на малите 

мускули;
- премин од обострано користење на органите кон еднострано користење;
- тенденција кон сè поголема економичност на мускулниот напор.
Оваа програма е наменета за децата со пречки во развојот од предучилишна возраст и 

тоа:
- деца со оштетен вид (слепи и слабовидни);
- деца со оштетен слух (глуви и наглуви);
- телесно-инвалидни  деца;
-  хронично болни деца;
- деца со интелектуална попреченост
- аутистични лица;
- деца со пречки во гласот, говорот и јазикот;
- деца со комбинирани пречки во развојот.
Воспитанието и образованието на децата со пречки во развојот од предучилишна 

возраст се одвива преку две програми кои меѓусебно се поврзани и синхронизирани:
- едукативна програма - чиј предмет е воспитание и образование на децата со пречки во 

развојот, а се заснова на програмата на редовното предучилишно воспитание, но е 
модифицирана на можностите и потребите на  децата со пречки во развојот.

- програма за рехабилитација - која се спроведува за спречување, намалување или 
отстранување на попреченоста која го ограничува целокупниот развој на личноста. Тоа е 
систем на постапки и специјални методи со кои се влијае на развојот на личноста. Со оваа 
програма се влијае, пред сè, на психомоторната структура на овие деца и со тоа се 
зголемува можноста за нивен понатамошен развој.

 Едукативната и рехабилитациската програма се спроведуваат паралелно, 
синхронизирано и корелативно преку единствениот процес на рехабилитација. 
Рехабилитациската програма најчесто се реализира надвор од градинката во простор и 
услови кои одговараат на потребите и можностите на детето, доколку во градинката нема 
соодветни услови за спроведување на истата.

1.2. Принципите на оваа програма

1.2.1. Принцип на еднакви можности и почитување на различностите меѓу децата и 
принцип на мултикултурализам

На сите деца треба да им се овозможи влез во воспитно-образовниот систем без разлика 
на полот, етничката припадност, социо-економските и културолошките разлики, како и 
различните здравствени и посебни потреби.

1.2.2.  Принцип на демократичност
Сите деца можат да учат. Тие заслужуваат високи очекувања во нивните достигања во 

процесот на учењето, а во согласност со нивната возраст и социо-културолошките 
карактеристики.

1.2.3. Принцип на доминација на игра и  прицип на поврзување со животната реалност
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Децата најдобро учат низ игра која може да биде и самоиницирачка, саморежирана и 
самоизбрана. Улогата на воспитувачите е да обезбедат голема разновидност на активности 
и материјали и да ја поддржуваат детската игра. Во процесот на учењето, играта се 
прифаќа како метод на учење преку кој децата стекнуваат елементарни знаења и 
практични вештини неопходни за квалитетен живот.

1.2.4. Принцип на активно учење и поттикнување  различни начини на изразување
 Средината во којашто децата учат ја поттикнува љубопитноста и е во согласност со 

нивните физички и емотивни потреби, со цел да се чувствуваат безбедно и да користат 
различни стратегии при барањето решенија и одговори. 

Децата треба да се поттикнуваат да комуницираат и да ги изразуваат своите чувства 
преку музика и движења, фацијална експресија, говор на телото, допир, знаци и 
гестикулација, визуелни слики, драматизација, цртање и слично. 

1.2.5. Принцип на усогласеност со возрасните карактеристики и принцип на 
индивидуализација

Почитување на личноста и индивидуалните специфичности, потреби, интереси, 
можности на секое дете, вклучувајќи ги и децата со пречки во развојот.

1.2.6. Принцип на целосност и интегритет
Содржините на стандардите ги опфаќаат сите аспекти од развојот на детската личност, 

без фаворизирање на одделни аспекти. Холистичкиот пристап во развојот на стандардите 
е основа за нивно подготвување, со оглед на тоа дека детето го осознава светот како 
целина.  

1.2.7. Принцип на отвореност на воспитно - образовниот процес
Заедничко делување на градинката/центарот за ран детски развој со семејството и 

заедницата во поттикнување на развојот на рано учење кај децата. Интегративниот 
пристап е од посебно значење за развојот и раното учење кај децата.

1.2.8. Принцип на следење и поттикнување на детскиот развој
Сите деца имаат потенцијал да постигнат најголем дел од очекуваните резултати во 

одредена возраст, со соодветна поддршка, инструкции и стимулација на развојот и на 
раното учење.

1.2.9. Принцип на развојно-процесен пристап
Цел на учењето е самиот процес на учење каде целите не се правилни и неправилни 

одговори, туку поттикнување на детските симболички, фантазиски и мисловни стратегии 
на размислување и изразување, значајни во конкретната развојна возраст.

1.2.10. Принцип на постепено осамостојување на детето
Осамостојувањето на детето е една од најважните цели на предучилишното воспитание 

и образование. Самостојноста на детето со пречки во развојот е многу отежната поради 
оштетувањето и затоа треба да се постави правилна воспитно-образовна програма. На 
детето не треба да му се наметнуваат одредени активности за кое тоа не е способно, но не 
треба и премногу да му се помага. Помошта треба  да биде во согласност со 
способностите, за да може да се развие што поголема независност од услугите од другите.

Освен во активностите на секојдневното згрижување, самостојноста има значајна улога 
во активното учество на детето во стекнување на знаења. Тоа треба да биде постапка во 
осамостојување во решавање на проблемите, оттргнување на препреките и учење по пат 
на откривање, а не рецепција  на она што го соопштил некој друг.

1.2.11. Принцип на критичко вреднување
Потребна е постојана евалвација на воспитно-образовната работа на ниво на: 

меѓусебните интеракции во групата; планирањето на одделните подрачја; методите на 
работа; правата и одговорноста на родителите во детската градинка  и локалната 
самоуправа.

1.2.12. Принцип на континуиран професионален развој на воспитувачот 
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Развојот на учењето кај децата е целосно условен од квалитетни воспитувачи кои се 
заинтересирани за сопственото континуирано професионално унапредување, развој и 
соработка со децата и нивните родители.

2. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВРЕМЕТО

Во детската градинка, во текот на денот, се одвиваат најразлични воспитно-образовни 
активности во интерес на раното учење и развојот на децата. Тоа се следниве активности: 
прием на децата, слободни активности и игри, исхрана, реализација на дневното 
планирање (претпладне и попладне), пасивен и активен одмор, реализација на 
факултативни програми (доколку има интерес од родителите), моторички активности, 
прошетки, набљудувања, активности за стекнување културни и хигиенски навики, учество 
во различни манифестации, индивидуална работа со децата и родителите.

Во центарот за ран детски развој целокупното време е посветено на воспитно-
образовните активности. 

Воспитно-образовните активности со децата со пречки во развојот се реализираат 
согласно индивидуализираната програма. 

3. УЛОГАТА НА ВОСПИТУВАЧОТ

Согласно целите на воспитно-образовната работа, улогата на воспитувачот кој работи 
со деца со пречки во развојот  во градинката/центарот за ран детски развој се состои од: 

- следење на детскиот развој индивидуално;
- почитување на детските индивидуални разлики, потреби и предлози при планирањето 

и реализирањето на воспитно-образовната дејност (интегрирано);
- мотивирање на децата за различните видови активности;
- следење и вреднување на воспитно-образовниот процес,  самовреднување и 

рефлексија;
- развивање елементарна способност за самовреднување кај децата;
- градење партнерство  со семејството;
- вклучување во планирањето на индивидуален воспитно - образовен план согласно 

потребите, можностите и интересите на детето со пречки во развојот во соработка со 
стручниот тим во градинката;

- соработка со училиштата  и  локалната самоуправа;
- почитување на детскиот избор и негово користење во насока на реализирање на 

конкретните цели;
- планирање активности за вклучување и прифаќање на детето со пречки во развојот во 

неговата група и во целата предучилишна установа;
- детекција на детето со пречки во развојот;
- реално планирање, усогласување со можностите, потребите и интересите на децата, 

условите во потесната и пошироката средина;
- тимско работење, соработка со стручни, научни и други институции во пошироката 

средина;
- обезбедување стимулативна средина, позитивна социо-емоционална клима, 

нагледност и автентичност во воспитно-образовниот процес; 
- поттикнување на децата кон истражувачки, откривачки, креативни процеси и кон 

активирање во планирањето и реализацијата на целите и др.
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4. УЛОГАТА НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ  ВО 
РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ

Стручните работници претставуваат тим кој го сочинуваат: дефектолог/специјален 
едукатор и рехабилитатор, доктор на медицина, педагог, психолог, логопед, социјален 
работник, доктор на стоматологија.  

Улогата на стручниот тим се состои од:
- учество во изградување стратегии, програми за полесно вклучување на децата со 

пречки во развојот во редовните групи во детската градинка/ центарот за ран детски 
развој; 

- вклучување во планирањето на индивидуализираната воспитно - образовна програма 
согласно потребите, можностите и интересите на детето;

- создавање  услови за прифаќање и престој на детето со пречки во развојот;
- логопедски третман односно корективно развојни  вежби со цел точна и навремена 

корекција на говорот;
- поддршка на семејството на детето со пречки во развојот;
- соработка со други установи, институции, невладини организации кои се занимаваат 

со истата проблематика во насока на размена на искустава и заеднички дејствување кон 
афирмација на инклузивниот процес;

- соработка со локалната заедница.
Клучна улога во работата на стручниот тим во работата со децата со пречки во развојот 

има дефектологот/специјален едукатор и рехабилитатор кој ги има следните стручни 
активности:

- следење на развојот на секое дете (опсервација, разговор); 
- рана детекција и рана идентификација на децата со развојни проблеми во рана 

возраст;
- проценка на функционалните можности и способности на детето; 
- изработка на индивидуално досие за секое дете со пречки во развојот и водење 

документација за напредокот и постигнувањата на детето;
- планирање на индивидуализирана воспитно-образовна програма согласно потребите, 

можностите и интересите на детето со пречки во развојот;
- глобално, среднорочно и краткорочно планирање; 
- вклучување на детето со пречки во развојот во активностите на воспитната група;
- индивидуализирана работа со детето со пречки во развојот, фреквенцијата, модулот и 

времетраењето  се одредува со индивидуалната воспитно-образовна програма;
- спроведување на психомоторна реедукација;
- адаптирање на средината за престој и учење на децата со пречки во развојот и 

обезбедување на стимулативна и недискриминирачка средина со позитивна социо-
емоционална клима;

- градење партнерски однос со воспитувачите и другите стручни профили во 
предучилишната установа со цел разбирање на состојбата на децата со пречки во развојот, 
како и тимска соработка во планирање и имплементирање на воспитно-образовниот 
процес;

- соработка со други стручни и научни институции.

5. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Соработката на предучилишната установа/центарот за ран детски развој со родителите 
и квалитетната комуникација на релација воспитувач-родител е еден од основните 
фактори, насочени кон обезбедување на правилен и оптимален развој и учење на детето. 
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Довербата и поддршката се основни во градењето на меѓусебна соработка помеѓу 
вработените во предучилишните установи и родителите на децата. Постојаната меѓусебна 
комуникација овозможува создавање ефективни стратегии за учење, како во 
предучилишната установа, така и во домашни услови.

Во реализацијата на целите, содржините и активностите на оваа програма предвидени 
во рамките на секој аспект од развојот на детето, треба да се обезбеди:

- вклучување во планирањето на индивидуализираната воспитно - образовна програма 
согласно потребите, можностите и интересите на детето;

- поттикнување на родителите за нивно активно вклучување во подготовката за 
воспитно-образовниот процес (договори за реализација на одредени теми, изработка на 
дидактички средства и материјали за реализација на воспитно-образовната активност и 
сл.);

- поддршка на родителите  за учество во реализацијата на дел од планираните 
содржини, како во детската градинка, така и  во домот;

- присуство на родителите во детската градинка /центарот за ран детски развој во 
процесот на адаптација на детето, на работилници во градинката/центарот за ран детски 
развој во врска со различни поводи и празници, присуство на заеднички прослави, 
приредби на децата, излети и сл.;

- организирање родителски средби и разговори со родители (индивидуални, мали групи 
и заеднички); 

- информирање на родителите во врска со развојните постигања и напредувањето на 
децата, како и со актуелните настани во градинката/центарот за ран детски развој;

- консултативни разговори со цел навремено реагирање и конструктивно решавање на 
проблемите поврзани со развојот и учењето на детето;

- учество на родителите при евалвација на постигањата на детето;
- информирање на родителите за законските права кои ги имаат како родители на деца 

со пречки во развојот;
- градење партнерски однос со семејствата и едукација на семејствата на сите деца за 

важноста на процесот на инклузија и за карактеристиките на децата со пречки во развојот, 
во насока на побрзо прифаќање на детето со пречки во развојот.

Детските градинки/центарите за ран детски развој  како ресурсни центари  треба да 
бидат  подготвени и отворени за континуирана едукација и поддршка на родителите на 
децата со пречки во развојот.

6. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОВАА 
ПРОГРАМА

Реализацијата на програмата се изведува во сигурна и стимулирачка средина, со 
позитивна интеракција помеѓу децата и вработените во установата. Потребните 
модификации се класифицираат во неколку групи:

- адаптирање на физичката средина; 
- адаптација на материјалите;
- адаптација на активностите;
- посебна опрема, асистивна технологија.
Воспитно-образовните активности во просторијата за учење треба да се реализираат во 

центри за учење. Центарот за учење претставува тематски структуриран простор којшто 
на децата им овозможува да работат на различен начин и притоа да се реализираат 
индивидуалните и групните цели на учење. 

Основни центри кои треба да ги има во секоја просторија за учење во 
градинката/центарот за ран детски развој се: 
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- литературен центар;
- математички центар;
- центар за игри со конструктивен материјал;
- научен/истражувачки центар;
- уметнички центар;
- компјутерски/информатички центар;
- центар за игри со улоги, драматизација, куклени претстави;
- центар за изложување на детските творби (во висина на детските очи);
- центар за сензорна стимулација.
Во просторијата за учење може да има и центар за игри со песок и вода (поставен во 

близина на чешма), како и други центри по потреба.
Во зависност од видот и степенот на попреченоста, потребно е обезбедување на  

посебно адаптиран мебел, како што се пресечени маси на кои детето се потпира кога стои 
или седи и столчиња со различна висина и ширина на седиштето.

Распоредот на мебелот треба да ги поддржува независноста и потребите на децата, како 
и новите предизвици во учењето. Тој треба да овозможи децата да се движат брзо додека 
работат. Масите треба да бидат групирани така што ќе биде направен простор за работа   
деца. На штафелаите и малите табли може да се работи и без столчиња. 

Материјалите за учење треба да стимулираат активно и конкретно истражување, при 
што ќе доминира методот на игра. Во секој центар треба да има соодветни материјали што 
ќе одговараат на индивидуалните потреби и стилови на учење. Изложените изработки  на 
децата во просторијата за учење треба да се менуваат често.  Во истите треба да се 
изложуваат такви изработки во кои може да се види како течел процесот на учењето. 
Секој центар за учење треба да им помогне на децата да бидат активни во процесот на 
учењето  и да има активности што се одвиваат на две нивоа: конкретно и сликовито.

7. ПРИСТАП КОН УЧЕЊЕТО

Пристапот кон учењето ги опфаќа предиспозициите, ставовите и навиките кои ги 
отсликуваат различните стилови и начини преку кои различни деца различно се 
вклучуваат себеси во процесот на раното учење. Во пристапот  кон учењето приоритет се 
става на тоа како децата со пречки во развојот ги стекнуваат знаењата и вештините. 
Пристапот кон учењето ги вклучува заедно и ставот на децата кон учењето (интерес, 
задоволство, мотивација за учење), но и однесувањето на детето во текот на самото учење 
(внимание, истрајност, иницијативност, флексибилност и самоконтрола).

Развојот на пристапот кон учењето  е основа на подготвеноста на децата за на 
училиште. Тоа подразбира развивање на мотивација, градење на ставови, стекнување 
навики и когнитивни стилови кои покажуваат како тие се вклучуваат во процесот на 
раното учење и реагираат во  различни ситуации.  

Пристапот кон учењето ги опфаќа следните елемети:
- љубопитност и интерес  кон стекнување  нови информации, желба за учење и 

стекнување нови знаења и вештини; 
- иницијативност која кај малите деца покажува дека тие се желни да извршуваат 

задачи, активно да учествуваат во активностите за рано учење и се подготвени да 
преземаат  ризици при стекнување нови знаења и вештини; 

- упорност и истрајност со  која децата покажуваат  дека  можат да го задржат своето  
внимание за да ја извршат поставената задача;  

- креативност  и инвентивност која покажува  дека децата може да ги прошират своите 
знаења користејќи ја  имагинацијата  надвор од конвенционалните начини на мислење и 
размислување, карактеристични за возрасните.  
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Во рамките на пристапот кон учењето се издвојуваат:
- љубопитноста и иницијативноста;
- креативноста и истрајноста.

7.1. Општи цели за развојниот период  до 6 години
Во пристапот за учење општи цели за развојниот период се:
- да се развива сопствен пристап и стил кон учењето;
- да се поттикнува интересот за користење различни форми и извори на информации;
- да се поттикнува селективно избирање активности од повеќето коишто му се нудат, 

согласно со личните интереси и начините на разбирање и прифаќање;
- да се развива способност за започнување на одредена активност и истрајност во 

реализацијата до нејзиното завршување;
- да се охрабрува за изразување на  креативноста низ процесот на учење и развој;
- да се развива способност за користење на искуствата базирани на претходните знаења, 

во градењето на личен пристап кон учењето.

7.2. Љубопитност и иницијативност
Стандарди:
1. Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства.
2. Детето може да презема иницијатива.



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

9 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

10 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

11 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

12 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

13 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

14 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

15 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

16 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

17 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

18 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

19 од 126



Службен весник на РМ, бр. 82 од 19.05.2015 година 

20 од 126

7.4. Дидактички препораки
Покрај тоа што  пристапот кон учењето  претставува посебен програмски елемент, тој 

треба да е интегриран и низ сите воспитно-образовни активности во сите подрачја. 
Секое дете поседува индивудуални капацитети и можности за учење. Децата со пречки 

во развојот имаат ограничени можности за учење. Тешкотиите во академското 
постигнување се провлекуваат не само во предучилишните години, туку продолжуваат и 
во погорните степени на образование. Најчесто овие деца остануваа на нивото на 
конкретно мислење без можност за апстрактно функционирање. Вообичаено учењето кај 
децата со пречки во развојот се одвива побавно, со проблеми изразени во усвојувањето на 
новите концепти кои тешко се меморираат и тешко се генерализираат. Децата со пречки 
во развојот можат да учат преку различни медиуми. 

Во соработка со родителите и воспитувачите треба да се изнајде кои се најсоодветните 
патишта преку кои детето учи и да се пронајде креативен начин кој ќе биде интересен и 
мотирвирачки за детето. Носителот на воспитно-образовниот процес треба да биде 
позитивен во однос на ова прашање и, што е најважно, стрплив. Треба да се обезбеди  
доволно време за учење на децата со пречки во развојот во групата. 

Една од ефективните стратегии за учење кај децата со пречки во развојот е 
раздвојување, односно анализа на материјалот за учење на помали чекори со што би се 
одбегнал предизвикот од преоптоварување на детето. Потребно е повеќекратно 
повторување на образовните единици и во моментот кога детето веќе ја усвоило 
материјата се преминува кон следниот чекор. Ова е чекор-по-чекор учење коешто 
прогресивно се зголемува со текот на времето, во зависност од потребата и капацитетите 
на детето со пречки во развојот. 

Друга стратегија за учење е модифицирање на предавањето, т.е подучувањето. 
Користењето на конкретни предмети од секојдневното опкружување каде децата ќе можат 
сетилно да ја доживеат материјата за учење се покажува како ефективен начин на учење. 
Просторијата во која децата учат треба да обезбеди доволно простор за движење без 
многу препреки. Децата со интелектуална попреченсот имаат потешкотии со одржување и 
фокусирање на вниманието затоа се препорачува што е можно повеќе да се редуцира 
вревата и бучавата во околината. Останатите деца од групата се најдобрите учители-
ментори на децата со интелектуална попреченост, така што учењето во парови или мали 
групи на деца би било од бенифит за детето со пречки во развојот. 

Децата со пречки во развојот имаат потреба од повеќе време за усвојување на нови 
знаења, затоа воспитувачите треба да го земат ова предвид при пренесувањето на знаења и 
нови концепти, а воедно се препорачува и индивидуална поддршка во учењето која ќе ги 
задоволи индивидуалните потреби на детето. 

Децата со пречки во развојот подобро учат и се снаоѓаат во средини кои се добро 
визуелно организирани. Користењето на визуени знаци како слики, графици, фотографии, 
картички ќе им помогне на децата да имаат подобар увид во она што им се пренесува, 
како и за однесувањата што се очекуваат од нив. Насочувањето на децата со пречки во 
развојот при процесот на учење треба да биде проследено со соодветно наградување со 
цел да се поддржат позитивните одговори и однесувања.

8. ЗДРАВЈЕ И МОТОРИЧКИ РАЗВОЈ

Физичкиот развој во основа ги подобрува вештините за координација, контрола, 
манипулација и движење. Тоа им помага на децата со пречките во развојот  да стекнат 
доверба во она што можат да го прават и да им овозможи да ги почувствуваат 
позитивните придобивки. 

Физичкиот развој е неразделен од сите други аспекти на развој, тоа е можност тие да ги 
развиваат и да ги практикуваат моторичките вештини и да го зголемат разбирањето за тоа 
што треба да прават за да бидат здрави и безбедни. За децата да  се стекнат со 
моторичките  вештини, потребно е да се зајакне нивното искуство во секојдневните 
моторички активности.
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Здравјето и моторичкиот развој се клучни фактори во процесот на растењето и развојот 
на  децата и претставуваат паралелен и комплементарен процес. Под раст се подразбираат 
промените кои настануваат кај децата, а се однесуваат на тежината, висината и 
големината на телото, мускулите, коските и функцијата на внатрешните органи. Развојот 
се однесува на промените кои настануваат во степенот на комплексноста во извршувањето 
на одредени функции и стекнувањето на одредени вештини, каде што се оди постепено од 
поедноставни до посложени промени. Промените кои настануваат во текот на растењето 
се исти кај сите деца само степенот на промените се тие кои покажуваат одредена 
индивидуалност кај нив.  Особено е важен развојот на синапсите во мозокот, што 
директно влијае врз когнитивниот развој на детето.  Клучните вредности кои се очекуваат 
кај децата од 0-6- годишна возраст се основа за дефинирање на стадардите за рано учење и 
развој за овој aспект. Тие се однесуваат на физичката  компатибилност и добрата  физичка 
кондиција, активното  учество на децата во животната околина кој ги опкружува и 
способноста за примена на здрави и безбедни практики во секојдневните активности. 

Развојниот процес кај децата во делот „Здравје и моторички  развој“ е даден преку 
следните подрачја:„ Груб моторички развој“  кој се однесува на воспоставување контрола 
на рамнотежата и координацијата  на деловите  од телото при одење, трчање, скокање, 
качување по скали, лизгање, бркање и сл.; „Фин моторички развој“ -  децата стекнуваат 
вештина како да ги користат дланките и прстите при фаќање, цртање, закопчување, 
отворање, сечење и сл.; „Здраво и безбедно однесување“- децата започнуваат да разбираат 
дека дневните рутински активности и безбедните практики влијаат на нивното здравје и 
„Сензомоторен развој“- кој се однесува на стекнувањето  способности тие да воспостават 
интеракција со околината преку комбинација на сетилата и моторните вештини.

8.1. Општи цели за развојниот период   до 6 години
Во здравјето и моторичкиот развој општи цели за развојниот период се :
- да се развиваат моторичките вештини;
- да се развива способноста за координација на телото и одржување на рамнотежата;
- да се развива свесноста  за сопственото тело, запознавање и почитување на  

различностите;
- да се развива фината моторика и манупулативните вештини (контрола на дланките и 

прстите);
- да се оспособат децата  за користење на сетилните органи за координација на 

движењето;
- да се усоврши функцијата на перцептивните органи;
- да се формираат културно-хигиенски навики;
- да се оспособи за примена на здрави и безбедни практики;
- да се оспособи за разбирање на важноста на одржувањето  на сопственото здравје и 

благосостојба;
- да се негува физичкото и менталното здравје на детето;
- да  ги запознаваат  своите способности и можности  за движења;
- да се воведуваат  во елементарните  сознанија за одредени спортови.

8.2. Груб моторички развој
Стандарди:
1. Детето може да ја одржува рамнотежата на телото.
2. Детето може да ги контролира деловите на телото.
3. Детето може да се движи координирано, со цел.
4. Детето е свесно за своето тело во однос на постоењето други подвижни и 

неподвижни објекти.
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      8.6. Дидактички препораки за здравје и моторички развој 
Секое дете се равива и напредува со свое темпо на развој, различно од другите деца. 

Детето никогаш не треба да се споредува со другите деца во групата, туку неопходно е да 
следи неговото индивидуално темпо на развој  во согласност со развојните можности. 
Потребно е добро да се познава психофизичкиот развој на децата  за да може  навреме да 
се воочат развојните отстапувања (пр., ако детето на девет месеци не се обидува да седи) и 
да се побара соодветна стручна помош, што е ососбено значајно во обезбедување 
поддршка на детето за правилен раст и развој.

Децата со пречки во развојот покажуваат задоцнувања во моторниот развој. Овие 
отстапувања ја ограничуваат можноста на детето да ја истражува околината и да учи за 
светот околу себе што се одразува врз понатамошниот когнитивен развој. Недоволната 
развиеност на оралната мускулна контрола го зафаќа развојот на говорно-јазичните 
способности.  За да може детето непречено да се развива, неопходно е да му се обезбеди 
стимулативна средина за учење со соодветни играчки (тропалки со разновидни бои, 
звучни играчки, сликовници со тврди корици, топки со различна големина и текстура, 
сложувалки од 2 до 4 дела, материјал за моделирање, сензомоторни реквизити: лулашки, 
лизгалици, трамболини, клацкалки). 

Потребно е воспитно-обаразовниот кадар да учествува во играта на детето, да му 
покаже  како треба да игра со конкретната играчка, да го охрабри во играта и да го 
поттикне да пронаоѓа други начини за играње, како и да обезбеди доволно широк простор 
за непречено движење на децата. На децата им е потребен баланс меѓу тивките и бучните 
активности. Во просторијата за учење во која престојуваат деца од мешана возраст, 
потребно е да се  има флексибилен распоред на активностите во групата. Воспитувачите 
треба постојано да ги набљудуваат индивидуалните потреби кои децата ги имаат во текот 
на денот и соодветно да реагираат, така на пример, ако повеќето деца изгледаат уморно и 
им се спие, тогаш негувателот им овозможува да спијат, а на останатите тивко  им чита 
некоја приказна.    

Децата со пречки во развојот најчесто не ги достигнуваат моторните вештини со исто 
темпо и иста возраст како децата со типичен развој. Во овој период се препорачува 
пасивно изведување на стимулативни вежби за крупната моторика. На децата треба да им 
се овозможи слободно да преминуваат од еден до друга  потпора, многу да ползат, да 
ползат преку различни ниски предмети, да се качат на блага височинка и од неа да се 
симнат, да влезат во празен  сандак и да изведуваат други движења. Но, задоцнувањето во 
моторниот развој е повеќе забележително кај моторните вештини кои подоцна се 
развиваат. Одењето најпрво е со придржување со губење на балансот и често паѓање и 
сопнување од препреките кои му се наоѓаат на детето на патот. Со развивањето на 
вештината за одење, движењата на децата стануваат попрецизни, се поттикнува развојот 
на координацијата око-рака, око-нога,  детето чувствува поголема самодоверба и со 
задоволство учествува во играта  преку која ја запознава непосредната околина. На оваа 
возраст добро би било на децата да им се овозможи да влечат, возат или туркаат разни 
играчки (разни автомобили, воз, играчи на тркалца со ликови на животни), како и да им се 
организираат активности за клацкање, скокање, лулање, провлекување под, маса, стол и 
сл. Игрите со топка, исто така, се доста интересни и ефективни за стимулација на 
сензомоториката кај децата на оваа возраст (фрлање и фаќање на топката, додавање со 
туркање на топката  во седечка позиција на децата, пилатес вежби преку активни и 
пасивни движења и сл.).  

Децата со пречки во развојот иако манифестираат задоцнување во сензомоторниот 
развој, сепак развојот поминува низ истите нивоа и ги достигнува истите развојни 
секвенци како и децата со типичен развој. Движењето е главната активност и затоа è 
потребно во рамките на просторијата за учење да им се обезбеди поголем простор за 
движење. Иако движењето е се уште нестабилно, децата со пречки во развојот се 
соочуваат и со проблеми во одржување на постуларноста на телото. Честопати се 
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забележува дека овие деца седат со раширени нозе една од друга или, пак, одат на широка 
основа. Хипотоничната мускулатура е најчесто присутна кај децата со пречки во развојот. 
Децата на оваа возраст треба да изведуваат движења со кои може да ги задоволат 
најважните потреби. Затоа е добро да се практикуваат активности во кои децата ќе се 
движат во различни правци, вежби со децата во кои ќе се провлекуваат, ќе фаќаат и 
фрлаат топка  и сл. при што децата со пречки во развојот почнуваат да го откриваат 
просторот кој ги опкружува и да ги запознаваат предметите по звук и допир. 

Децата со пречки во развојот на возраст до шест години  треба да имаат кукли, колички 
за возење на куклите, автомобили, разни играчки за туркање, гмечење и стискање, како и  
топки со кои ќе можат да вежбаат фрлање, подавање со тркалање на топката по земја и сл. 
На оваа возраст тие ги совладуваат движењата потребни за игра со топка, но сè уште не се 
прецизни во додавањето и во погодувањето на целта со топка. Исто така, за децата со 
пречки во развојот многу привлечни се игрите со песок и со вода, манипулација со разни 
материјали и текстури за моделирање како пена, пластелин, тесто итн. Правилно 
организираните подвижни игри ги развеселуваат децата и ги развиваат различните 
движења (подигање од лежечка во седечка положба, одење, повлекување наназад, 
настрана, трчање), активности (додавање на топка со тркалање, криење тропалка зад грб), 
способност за усогласување на работата на различните мускули. Во подвижните игри се 
вклучуваат мали групи деца. Во текот на активностите децата треба да се поттикнуваат да 
учат како да стекнуваат и применуваат здрави и безбедни практики,  како и да се 
поттикнува способноста кај децата да воспоставуваат интеракција со околината преку 
сетилната перцепција и моторичките  вештини.

Постепено се пристапува кон развивање на хигиенските и работните навики со кои се 
поттикнува самостојноста кај децата со пречки во развојот со што се запознаваат со 
правилното држење и употребата на лажицата додека јаде, пие вода од чаша,  ги реди и 
собира играчките, сложува делови од играчки, мие раце со помош на возрасен, пробува да 
ја облекува и соблекува облеката, да покаже кога нешто го боли. Воспитувачот треба да 
планира и да организира поширока лепеза активности, игри, вежби кои се интересни за 
децата со пречки во развојот, бидејќи вниманието е краткотрајно и најчесто дефокусирано 
со тенденција тоа да се насочува и постепено да се зголемува.  

Активностите за поттикнување на здравјето и моторичкиот  развој треба да бидат 
насочени кон стекнување нови моторички  вештини, како и кон постепено усовршување 
на претходно стекнатите вештини по обем, прецизност и координација. Во текот на 
активностите децата треба да се вклучуваат во групните активности без разлика на 
нивните способности, при што ќе учат од своите врсници и ќе се развива чувството на 
припадност и прифатеност. Во однос на фината моторика, децата со пречки во развојот 
покажуваат често слабост на шаката и прстите кое го афектира говорот. Потребно е да се 
обезбедат различни сензомоторни искуства за јакнење на мускулите на шаката, развој на 
прецизноста, координацијата око-рака, перцептивен развој и координација и развојот на 
фините моторни вештитни преку манипулација најпрво со поголеми предмети, па потоа и 
со поситни: тесто за моделирање или пластелин, нижење на монистра, провлекување на 
конец низ отвор, откопчување и закопчување на копчиња, сечење со ножички, лепење, 
цртање, боење, облекување на мали кукли, градење со коцки, допирање на 
тродимензионални предмети, слики и сл. 

За непречено реализирање на активностите воспитувачот потребно е истите добро да ги 
испланира со постепено зголемување на тежината и интензитетот на задачите. Треба да ги 
користи следниве препораки при реализирање на воспитно-образовните активности во 
сала, двор, балкон и сл.:

- планирање, организирање активности чекор-по-чекор, од наједноставни кон 
посложени, подготвување на околината и потребниот материјал;

- давање кратки, јасни и конкретни инструкции;
- употреба на топки во различна големина и тежина, јажиња, вртелешки, лизгалки, 

клацкалки и сл.;
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- користење  манипулативен ситен материјал кој децата ќе можат да го расклопат и 
повторно да го склопат;

- понудување  различен ликовен материјал, материјал со различна текстура, материјали 
за гмечење и стискање, ножички;

- користење  различни слики, фотографии, апликации;
- користење  музика со различен ритам и мелодија за усовршување на чувството за 

ритам;
- практикувајте прошетки на воздух во секое време од годината;
- почитување на  индивидуалниот напредок на децата;
- учество на сите деца во индивидуални и колективни игри.

8.7. Следење на постигањата и напредувањето на детето
За да може воспитувачот да ги планира активностите треба да има сознанија за 

степенот на постигањата и напредокот на децата во раното учење и развој. Затоа е 
потребно децата континуирано да се следат и да се набљудуваат.

Следењето на постигањата и напредокот кај децата со пречки во развојот воспитувачот 
треба да го прави со инструменти за проценка, направени според развојниот период на 
детето врз основа стандардите за рано учење и развој. Со инструментите за проценка се 
согледува прогресот на детето кон достигнување на стандардот. Така воспитувачот ќе има 
увид во напредокот на развојот кај детето и тоа би било добар показател за тоа кои 
стратегии и активности ќе може да ги примени во работата со кои ќе се помогне 
подучувањето на детето.

Следењето на постигањата и напредувањето на детето во текот на годината се врши 
преку доказите во досието на детето, кое се води за  секое дете од воспитната група. 
Досието на детето содржи:

- листи за постигањата, анегдотски белешки, студии на случај;
- фотографии на детето од различни активности;
- видео и аудиозаписи;
- протокол на набљудување;
- евалвациски листи изработени од страна на воспитувачот и стручните работници.
Воспитувачот континуирано треба да води досие за секое дете индивидуално и во 

координација со стручниот тим се донесуваат одлуки за понатамошно планирање на 
воспитно-образовниот процес за детето со пречки во развојот. Во согласност со научните 
сознанија за разликите во развојот на децата, при следењето на постигањата и 
напредувањето на детето, тоа не треба да се споредува со другите деца од групата, туку да 
се следи неговото индивидуално темпо на развој и постигања. Досието со прочистени и 
селектирани податоци  продолжува да се води и наредната година, во групата во која ќе 
премине детето. Со запишувањето на детето во основно училиште досието  се предава во 
училиштето.

9. СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Социо-емоционалниот развој е еден од клучните аспекти кој има силно влијание врз 
развојот на личноста и успехот во подоцнежниот живот. Социјализацијата е процес во кој 
преку индивидуална интеракција  со својата социјална средина детето усвојува знаења, 
вештини, навики, ставови, вредности, кои му се потребни  за успешно функционирање во 
средината.

Од моментот на раѓањето бебињата се емотивни и социјални битија. Првото социјално 
однесување на детето се јавува многу рано, во периодот кога тоа  почнува да разликува 
лица од предмети и се манифестира со појава на задоволство (насмевка) кога има некој во 
собата или почнува да плаче кога ќе остане само. Првите манифестации на социјално 
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однесување се: имитирање, плашливост и недоверба кон непознати лица  и социјална 
кооперација со возрасните. Правилниот пристап кон социо-емоционалниот развој на 
детето, уште во периодот на најраното детство, води кон развој на самодоверба и 
самопочитување, развој на ментално здравје, ширење на нови пријателства  и 
подготвеност на детето за успешно вклучување во сите фази од подоцнежниот живот. 
Постои корелација помеѓу емоциите-интелигенцијата-социјалната сфера. Во тој контекст 
проблемите во социо-емоционалниот развој кај децата со пречки во развојот влијаат врз 
адаптацијата во непосредната околина. Одредени вештини се значајни за социјално 
прифаќање на личноста. Тие ги опфаќаат способноста за делење со другиот, 
насмевнување, следење и наизмениченост во редот при активностите и играта со 
другарчињата и следење на инструкции. 

Децата со пречки во развојот имаат сиромашна имагинативна и реципрочна игра која е 
често репетитивна и намален интерес кон играчките кои соодветствуваат со возраста. 
Како  надополнување се јавуваат и проблеми во воспоставување и одржување на 
другарски односи со врсниците, несоодветно изразување и регулација на емоциите во 
согласност со ситуацијата кои, всушност,  го отежнуваат и прифаќањето на овие деца од 
страна на нивните врсници во воспитната група. Децата со пречки во развојот потешко 
можат да ја интерпретираат емоционалната состојба кај другите. 

Децата кои растат во сигурна средина и имаат топол дом, нежен и љубезен однос со 
своите родители, уште во најраното детство ги поставуваат „основите“ на воспоставување 
социјални контакти со другите  возрасни, имаат помалку недоразбирања во играта со 
врсниците, покажуваат доверба во контактите со другите луѓе, покажуваат иницијатива во 
групата, гледаат со емпатија кон другите луѓе и своите врсници и сл.  

Во рамките на социо-емоционалниот развој се издвојуваат два клучни аспекти во 
развојот на детето:

- социјален развој; 
- емоционален развој.

9.1. Социјален развој
9.1.1. Општи цели за развојниот период до 6 години
Во социјалниот развој општи цели за развојниот период се:
- да се развива способност за адаптација на нова средина, интерперсонални односи и 

комуникациски вештини; 
- да ги разбира и почитува различностите кај децата и возрасните;
- да се развива социјалната перцепција;
- да развива свест, однос кон групата и семејството;
- да ја негува и развива социјалната интелигенција;
- да се поттикнува да усвојува норми и обичаи во различни средини и ситуации;
- да се воведува и запознава со универзалните човекови  вредности и етички принципи;
- да се развива националната, етничката  и културната припадност на својот народ;
- да се развива свест за мултикултурализам;
- да се развива свеста за инклузивност;
- да го негува и развива чувството на љубов и почит  кон својата држава  Република 

Македонија.
Стандарди:
1. Детето може да прави разлика помеѓу познати и непознати возрасни лица.
2. Детето може да развие социјални вештини во интеракција со другите  деца.
3. Детето може да развие социјални вештини во интеракција со возрасните.
4. Детето  може да ги забележи и да ги почитува сличностите и разликите кај луѓето.
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9.1.4. Емоционален развој
9.1.4.1. Општи цели за развојниот период до 6 години
Во емоционалниот развој општи цели за развојниот период се :
- да се поддржува детето во рaзвивање на  емоционалната интелигенција;
- да ги препознава сопствените чувства и соодветно да реагира;
- да се поттикнува да развива свест за сопствените чувства, да развива чувство на 

сигурност, доверба и прифатеност во околината;
- да гради позитивен однос кон себе;
- да се поддржува да го збогатува својот емоционален живот;
- да се поттикнува да гради сопствени начини на изразување на чувствата, прифатливи 

и препознатливи за другите;
- да се поддржува да ги негува позитивните емоции;
- да се сензибилизира за чувствата на другите;
- да се оспособува да го контролира изразувањето на емоциите;
- да се поттикнува да учествува во разрешување на животни проблемски ситуации. 
Стандарди:
1. Детето го развива поимот за себе.
2. Детето може да ги препознае и соодветно да ги изразува своите емоции.
3. Детето се гордее со своите постигања и верува во своите способности.
4. Детето може да ги контролира сопствените чувства.
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9.1.5. Дидактички препораки за социјален и емоционален развој за деца со пречки во 
развојот

Градинката претставува место каде што детето стекнува нови социјални искуства. Иако 
децата со пречки во развојот имаат природна потреба да остваруваат социјални контакти 
со други луѓе и врсници, сепак целиот тој процес на развивање на вештини и разбирање на 
социјалните контакти со луѓето бара доста време и поддршка од возрасните/родителите на 
детето и негувателите  во градинката. Воспитно-образовниот процес во предучилишните 
установи за децата со пречки во развојот треба да обезбедува еднакви можности за учење 
и социјализација.

Детето поминува доста време во градинката, каде што додека воспитувачите и 
негувателите во групата му  пружаат позитивни емоции и сигурност, го хранат, негуваат, 
ги задоволуваат неговите физиолошки потреби, го учат и го воспитуваат. Сите активности 
треба да се реализираат преку  игри, куси приказни, песни, со весел израз на лицето, за да 
може детето да почувствува љубов и сигурност. Во играта  и разговорот со детето секој 
негов успех треба да се пофали.  Возрасниот треба постојано да го следи детето и 
соодветно да одговара на неговите потреби. 

За реализација на целите на  оваа програма во рамките на социо-емоционалниот развој 
на децата со пречки во развојот согласно нивните можности, способности, интереси и 
потреби, се препорачува користење на современи, актуелни и интерактивни методи на 
работа, со посебен акцент на методот на игра, кој треба да биде доминантен во работата со 
децата на оваа возраст. При активностите во група треба директно да се даваат насоки и 
примери да се подучуваат на социјални вештини како што се реципрочна конверзација, 
чекање ред, решавање на конфликти и споделување. Преку играта децата треба да ги 
истражуваат, запознаваат емоциите и да ги изразуваат на соодветен начин. Во овие групни 
активности треба да се промовираат вредностите на другарството преку обезбедување 
стимулативна средина во која детето ќе се чувствува сигурно, ќе ги добива потребните 
инструкции и ќе му биде забавно. 

Воспитувачите и негувателите треба да послужат како модел за социјални интеракции 
меѓу децата во групата и да ги објаснуваат секојдневно правилата за меѓусебна заемна 
комуникација. Децата со пречки во развојот треба да имаат можности за повеќекратно 
повторување и увежбување на социјалните вештини во различно опкружување и во 
различни услови со цел генерализација на овие компетенции и знаења. Децата со пречки 
во развојот често имаат проблеми во разликувањето кое однесување е социјално 
дозволено и прифатливо, а кое не е. Се препорачува овие вештини да се учат низ ситуации 
во кои има игри со улоги каде што другите деца ќе можат да бидат ментори и практично 
да им демонстрираат на децата со пречки во развојот социјално прифатливо однесување. 
Несоодветното однесување треба да се игнорира, додека соодветното да се поддржува и 
наградува. „Социјалните приказни" се ефективен метод за поттикнување на развојот на 
социјалните вештини. Тоа се, всушност, кратки приказни во кои одредена ситуација (која 
е неразбирлива и апстрактна за децата) е објаснета на многу конкретен и концизен начин. 

Приказната се фокусира на настаните, на акциите и реакциите би можеле да се 
очекуваат и зошто се случиле,  односно која е  причината за нивното појавување. 
Социјалните приказни се користат за да му овозможат на детето да даде соодветна 
реакција на ситуацијата и нејзино разбирање.    

Од формите на работа со цел да се развијат социјалните вештини кај детето со пречки 
во развојот, се препорачува  да се применува индивидуална форма на работа, работа во 
парови. За дидактички средства и материјали кои може да се користат за реализирање на 
целите од социо-емоционалниот развој се: ѕидно огледало достапно за секое дете да ја 
види целата своја фигура, играчки, градежен материјал, кукли: гињол, ракавица со 
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човечки ликови, со животински ликови, кукли преку кои се учат социјалните улоги и 
децата учат да споделуваат, аудитивни средства - разни звучни инструменти, музички 
играчки, ЦД - плеер, аудиовизуелни средства и сл.

Материјалите во центрите за учење (куклен, семеен, конструктивен)  треба да бидат: 
организирани, јасно наредени, чисти и уредни, достапни за децата и постојано 
збогатувани. На децата со пречки во развојот треба да им се овозможи да направат избор 
со што сакаат да играат и да се поддржуваат во начините со кои детето ги истражува 
сопствените интереси.

Децата со текот на времето се чувствуваат храбри и непобедливи и поподготвени да 
преземаат  ризици. Играта е станува покооперативна и посоцијална.  Воспитувачите треба 
да ги запознаваат и поттикнуваат  децата да  покажуваат емпатија и да можат да зборуваат 
за сопствените чувства и чувствата на другите. Неретко децата со пречки во развојот 
можат да манифестираат темпер тантруми и други асоцирани однесувања како 
хиперактивност, агресија и само - агресија, стереотипни однесувања за кои воспитувачите 
треба во соработка со стручниот тим да изнајдат соодветен начин на нивно канализирање 
и постепено воведување во механизмите за намалување на ваквите негативни 
емоционални реакции.

Децата со пречки во развојот во предучилишниот период пројавуваат интерес за 
сопственото тело и телото на другите, па затоа треба да се овозможат услови за 
истражување и спознавање на телото и телесната шема која помага при остварувањето на 
социјалните интеракции. Кај нив се присутни различни стравови и можат да доживеат 
непријатни искуства сонувајќи страшни сонови. 

Воспитувачот треба да овозможи играње на нови и различни, нестереотипни улоги и да 
обезбеди богата и стимулативна средина за игра во која детето непречено ќе учи и ќе се 
развива. Тој, исто така, треба да ја поттикнува емпатијата и грижливоста кај децата.

Треба да бидат овозможени социјални контакти со деца и други возрасни преку кои 
децата со пречки во развојот ќе се запознаваат меѓусебно и ќе ги забележуваат и 
согледуваат меѓусебните разлики и сличности, но воедно ќе учат за прифаќање. Кога 
станува збор за емоциите воспитувачот треба да следи конкретен  редослед на 
активностите и постапките. На пр.,: го прашува детето: ,,Кога си среќен?"; потоа го 
наведува тоа да ја поврзе емоцијата со конкретна ситуација и го прашува: ,,Дали и кога си 
бил среќен порано?" Воспитувачот треба да избира активности кои се во согласност со 
можностите и способностите на децата,т.е.  активности кои детето ќе може успешно да ги 
заврши со што директно се влијае врз  развојот на самодовербата. За таа цел воспитувачот 
треба да ги научи децата да кажуваат позитивни изјави, како на пр: ,,Ова баш добро го 
направив.." и многу често, откако нешто добро ќе направат, да ги прашува децата: ,,Дали 
си ти задоволен/задоволна?". Воспитувачот треба да ја поттикнува емпатијата и 
грижливоста кај децата, да ги научи да искажуваат внимание, а и да ги вклучуваат децата 
во некоја хуманитарна активност, преку шеговити игри, гримаси и облекување да ја 
поттикнуваат духовитоста кај децата. Исто така, воспитувачот треба да го поттикнува 
оптимизмот кај децата, преку сопствениот оптимистички пристап кон нив, кој децата го 
прифаќаат како модел на однесување. 

Активностите за поттикнување на социо-емоционалниот развој најчесто се реализираат 
во следните  центри на учење: семејно-драмски, етнолошки и татковински. 

9.1.6. Следење на постигањата и напредувањето на детето
На почетокот на воспитната година воспитувачот и стручниот тим вршат почетна 

опсервација на децата во групата, со цел да се спознаат социјализациските аспекти на 
развојот и емоционалниот развој  на секое дете во групата поединечно. Врз основа на 
направената опсервација се добива слика за состојбата на децата во групата и таква каква 
што е се става во функција на квалитетно планирање и реализирање на идните активности.
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Во текот на годината, во рамките на социјалниот и емоционалниот развој воспитувачот 
редовно ги следи постигањата и напредувањата на секое дете во групата. Тоа се врши 
преку материјалните  докази од досието  на детето, кое се води за  секое дете од 
воспитната група. Досието на детето  содржи:

- листа за постигањата, анегдотски белешки, студии на случај;
- изработки и искази;
- фотографии од различни активности;
- видео и аудиозаписи.
Во согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, при следење на 

постигањата и напредувањето на детето, детето не треба да се споредува со другите деца 
од групата, туку да се  следи  неговото индивидуално темпо на развој и постигања. 

Досието во текот на целата година им е достапно на родителите на децата и стручните 
работници во градинката/центарот за ран детски развој, за да можат и тие да дадат свој 
придонес во развојот и напредувањето на детето.

Досието со прочистени и селектирани податоци  продолжува да се води и наредната 
година, во групата во која ќе премине детето. Со запишувањето на детето во основно 
училиште досието  на детето се предава во училиштето.

10. ЈАЗИК, КОМУНИКАЦИЈА И РАЗВОЈ НА ПИСМЕНОСТА

Усвојувањето на јазикот и неговото правилно користење е важно за успешното 
функционирање на секоја индивидуа во општеството. Новородените деца доаѓаат на свет 
спремни да комуницираат со звуци, гестикулации  и зборови.   

Правилното усвојување на јазикот е комплексен процес кој започнува од раѓањето на 
детето и, главно, е условено од голем број фактори. Со усвојување на јазикот детето, 
всушност, усвојува еден моќен и комплексен симболички систем, кој го развива и 
усовршува во текот на целиот живот. Експресијата на лицето и говорот на телото со кои 
комуницираат најмалите бебиња брзо се заменува со гугање, формирање на зборови и 
конструкција на реченици.

Јазикот на децата им е неопходен да ги изразат своите мисли и чувства, но во исто 
време тој им е неопходен да ги разберат и другите лица сo кои тие секојдневно стапуваат 
во комуникација. 

Јазикот се усвојува во одреден социјален и културен контекст. Во почетокот, тоа е 
семејството како примарна социјална средина, а подоцна тоа е училиштето и пошироката 
социјална средина. Најголем дел од децата со пречки во развојот се соочуваат со 
проблеми во говорот. Нарушувањата во говорот се појавуваат во вид на отсуство на говор 
па сè до добро развиен и употреблив говор. Покрај нарушувањата во експресивниот говор, 
многу често се среќава и нарушување во невербалната комуникација (неразбирање на 
мимиките, гестовите и говорот на телото). Комуникацијата е многу повеќе од користење 
само на говорот и јазикот. Многу повеќе способности се потребни да бидат развиени и 
инкорпорирани за да се поттикне развојот на способноста за комуникација, како што се: 
слушање, симболичка игра, контакт со очите, орални способности, фацијална експресија, 
гестови, покажување и наизменичност во преземањето на акциите. Недоволната 
развиеност и поврзаност помеѓу способностите на детето вербално да продуцира говор и 
способностите за рецептивен говор, односно разбирање на другите, доведува понекогаш и 
до фрустираност и други проблеми во однесувањето, како и до когнитивен дефицит.  

Во развојот на јазикот и писменоста, клучен момент е детето  да може да  ги 
демонстрира своите почетни вештини на  мајчиниот  јазик. 

Без разлика на мајчиниот јазик (македонски, албански, турски, ромски итн.) средината 
во која детето секојдневно се движи треба да биде богата со пишан и говорен јазик. 
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Надворешните влијанија од средината, подучувањето со специфични говорни вештини 
и културните  различниости влијаат на  усвојувањето  на јазичните  и комуникациските  
способности. 

Од аспект на јазикот, комуникацијата и развојот  на писменоста се одвојуваат три 
клучни подрачја  со следните стандарди:

I. Комуникација со помош на која  детето одговара соодветно на говорниот јазик, 
започнува да го разбира,  демонстрирајќи говорни вештини во комуникацијата со 
околината.

Стандарди: 
1. Детето може да  слуша и да разбира говорен јазик. 
2. Детето може да  зборува и да  комуницира.  
3. Детето може да  го збогати својот  речник  и  да покаже  напредок во правилниот 

говор.   

II. Читање со помош на кое се развива интересот кон печатените  материјали и 
препознавање на пишаните  симболи и букви. 

Стандарди: 
1. Детето покажува интерес кон печатените материјали.
2. Детето може да препознае  пишани симболи и букви. 

III. Пишување со помош на кое детето започнува  активности (чкртање, цртање.) кои 
понатаму се развиваат во вештини за пишување преку кои се  искажуваат одредени идеи. 

Стандарди: 
1. Детето може да се вклучи во активности поврзани со пишување. 
2. Детето ги искажува своите идеи преку пишани симболи и букви. 

10.1. Општи цели за развојниот период до 6 години:
Во јазик, комуникација и развој на писменост општи цели за развојниот период се:
- да се развива способноста за слушање и разбирање на говорниот јазик;
- да се развива способноста за правилно зборување и елоквенција;
- да се развиваат јазичните способности како основа за развој на сопствениот, 

националниот и културниот  идентитет;
- да се развива способноста  за слушање, разбирање и доживување на јазикот;
- да се развива способноста за комуникациски вештини;
- да се развива способноста за смислено и граматички правилно изразување на своите 

мисли;
- да се негува љубовта и позитивниот  однос кон книгите;
- да се поттикнува и развива интересот  кон читање на книги;
- да се поттикнува и развива интересот за писмено изразување;
- да се воведува и запознава со основите на пишаниот јазик;
- да се поттикнува творештвото;
- да се развива чувство за постоење на културна и јазична различност.
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10.6. Дидактички препораки за јазик, комуникација и развој на писменоста за  деца со 
пречки во развојот

Говорните способности кај децата со пречки во развојот може многу да се разликуваат 
од дете до дете. Треба да се поттикне развојот на јазикот како средство за комуникација 
бидејќи преку комуникацијата со другите детето учи и се вклучува во активностите во 
социјалната средина. Во најраниот период од развојот децата треба да бидат изложени на 
различни звуци (песнички, звуци кои ги произведуваат различните предмети) со намера да 
се запознаваат со светот што ги опкружува и да ги препознаваат објектите, а воедно да го 
стимулираат и развојот на аудитивната перцепција и вниманието. 

 Детето со пречки  во развојот треба да се поттикнува на активно слушање. 
Воспитувачите треба да бидат кратки и прецизни во своето зборување, директно да го 
насочуваат сопствениот говор кон децата, повеќе да повторуваат и да парафразираат 
доколку детето не ги разбира и да бидат многу стрпливи при развојот на говор кај овие 
деца затоа што преголемата стимулација одеднаш може да доведе до фрустрација. Детето 
треба да се поттикнува да се вклучи во активностите во занималната, како и да се 
фокусира на интерактивна комуникација. Тука како ефективни методи во повеќе наврати 
се покажале активностите со игрите на улоги при што децата со пречки во развојот учат 
од своите врсници со типичен развој и стекнуваат знаења за реципрочна комуникација. 

За успехот да биде поголем, во работата со деца со пречки во развојот, сите обиди на 
комуникација треба да се поттикнуваат и детето постојано да се охрабрува за зборување и 
поставување едноставни прашања.

 Кај децата со пречки во развојот треба да се моделира говорот, а бидејќи најчесто 
говорот се карактеризира со нарушена артикулација и аграматичност, воспитувачот во 
установата за деца треба да соработува со логопедот.  Употребата на сликички и други 
визуелни картички за да ги облежиме и означиме предметите и центрите за учење во 
занималната не помагаат само за детето подобро да се ориентира во просторот, туку го 
потпомага и говорниот развој. Притоа доколку покрај сликата се стави и пишан збор, се  
овозможува на детето со пречки во развојот визуелно да ги запознае буквите со што се 
поттикнува и развивањето на првите вештини за почетно пишување.  Без слух нема говор, 
без говор нема вербална комуникација. Дури и најмалото отстапување на слухот 
предизвикува патолошка состојба во говорот. Во зависност од видот и степенот на 
оштетување на слухот, лексичкиот фонд е различен. Тешка и рано стекната глувост и 
наглувост го оневозможуваат спонтаниот развиток на говорот. 

Кај децата со пречки во развојот кои немаат развиен говор се препорачува да се избере 
соодветен алтернативен или аугментативен комуникационен систем (знаковен јазик, 
картички за комуникација и сл.)  кој би го стимулирал вербалниот говор. Доколку детето 
има многу слабо развиен говор може да се користат гестови и мимика за да се стимулира 
комуникација  во приддружба со говорно подржување од страна на воспитувачите и 
негувателите.

На оваа возраст децата реагираат кога слушаат познат глас, покажуваат интерес за 
вербална и невербална комуникација, соодветно реагираат на изговорени зборови од 
страна на возрасниот, умеат да повторат кратки вербални пораки, покажуваат интерес за 
одредени предмети и личности, ги препознаваат своите омилени сликовници, умеат да ги 
разгледуваат сликовниците и овој период треба да се искористи за поттикнување на 
зборувањето и иницирање на различни прашања и одговори кај децата. 

Бебињата од раѓање веќе го препознаваат гласот на мајката, таткото и гласот на некој 
кој им е непознат. Децата  го учат говорот се слушање и зборување. Прво употребуваат 
еден збор, потоа два, потоа три, за да ја пренесат целата идеја.
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Кога возрасниот им зборува на децата говорот треба да биде јасен, да  се одликува со 
бавност, одреденост и внимателна насоченост на говорот. Кога бебињата ќе започнат да 
гугаат, разговорот се одвива по овој  редослед: прво гуга бебето, а потоа негувателот го 
дава одговорот со гугање, бебето и негувателот прават пауза пред едниот од нив да 
одговори. Понекогаш негувателот му одговара на детето со дрдорење или ,,ба, ба, ба, да, 
да, да“, како тоа да има значење „јас те слушам“. Кога негувателот ги користи зборовите 
од перцепцијата и дејствијата на децата на возраст до шест години, тој користи паралелен 
разговор за да им помогне на децата да научат нови зборови. 

Раскажувањето со децата е најважна активност која го поттикнува развојот на говорот.
За таа цел:
- зборувајте со детето во секојдневните активности (додека го облекувате, храните);
- поттикнувајте го детето за повторување на некоја кратка порака;
- користете  невербална комуникација (допрете го детето, насмејте му се...);
- разговарајте со детето, раскажувајте едноставни приказни;
- организирајте активности во кои детето повторува некоја кратка порака или реченица;
- поставувајте прашања и организирајте говорни игри: Како се викаш? Колку години 

имаш?;
- поттикнувајте го детето да ги именува предметите или лицата кои се во негова 

близина;
- организирајте активности со можност детето да поставува прашања додека се чита 

некоја сликовница или текст;
- иницирајте активности за разгледување различни илустрации, списанија, 

сликовници...;
- осмислете игри за разгледување сликовници заедно со детето;
- организирајте активности во кои  детето има можност да ја донесе сликовницата со 

посочување на сликите и пишаниот текст на корицата;
-поттикнете го детето да препознае некој печатен симбол (лого на омилена чоколада, 

омилена играчка или цртан филм); 
- охрабрете ја дискусијата помеѓу децата во групата;
- поттикнете го детето да си го препознае  своето име;
-создадете стимулативна средина во која ќе понудите различни печатени материјали со 

цел детето да препознае одредени симболи;
- обезбедете разни алатки за пишување и големи листови хартија за да може детето 

слободно и спонтано да шара.
Активностите треба да се реализираат низ интегративен приод на воспитно-

образовните содржини, со што ќе се обезбеди холистички пристап во развојот на децата. 
Оваа програма овозможува воспитувачот самостојно да ги избира активностите и да ги 
остварува  целите, согласно со неговите сознанија за развојните и индивидуалните 
потенцијали на децата во воспитната група која ја води. 

Децата имаат можност да учат низ меѓусебна комуникација, да споделуваат искуства, 
самостојно да истражуваат, да разгледуваат сликовници, да се обидуваат да „пишуваат“ 
букви низ игра, да погодуваат букви и да учат низ игра. Притоа играта треба да 
претставува основно средство, метод и форма за учење и развој. На тој начин децата имаат 
можност да ја развиваат својата фантазија и креативност, да ја изразуваат својата 
индивидуалност и на автентичен начин да ги изразуваат своите чувства.

За таа цел воспитувачот треба да подготви соодветни материјали потребни за 
реализација на конкретна активност. За развојот на јазикот, комуникацијата и писменоста 
потребни се материјали кои ќе го стимулираат говорот кај децата, визуелното 
восприемање на букви, поттикнувањето на интерес за разгледување и читање сликовници 
и други книги, организирање говорни игри, драматизации и игри на улоги. Јазикот на 
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децата им е неопходен за да ги изразат своите мисли и чувства, но во исто време тој е 
неопходен за да ги разберат и другите со кои тие секојдневно стапуваат во комуникација. 
Во развојот на јазикот и писменоста клучен момент е детето да може да ги демонстрира 
своите почетни вештини на својот мајчин јазик. 

За развојот на јазикот, комуникацијата и писменоста се препорачува т.н. библиотека 
или центарот за „читање и пишување“ во занималната да изобилуваат со пишани 
материјали, сликовници, сликовници со релјефни страници, аудиосликовници, слики со 
малку детали поставени на јасна позадина, предмети со различна големина, форма, боја, 
функција, илустрации, бели листови и листови во боја, моливи, фломастери и друго.

10.7. Следење на постигањата и напредувањето на децата
Децата треба постојано да се следат во текот на нивниот престој во градинката, во 

текот на игровните активности и низ процесот на учењето.  Постигањата на децата треба 
континуирано да се забележуваат во согласност со стандардите за рано учење и развој и 
во согласност со очекуваните резултати предвидени во оваа програма. Проценката на 
постигањата воспитувачот ја прави врз основа на инструментите за проценка изработени 
за секој развоен период одделно.

Воспитувачот треба континуирано да води досие за секое дете индивидуално. Досието 
треба да ги содржи: 

- детските изработки; 
- детските искази;
- детските цртежи (чкртање);
- видео и аудиозаписи;
- други докази кои се однесуваат на детските активности и можности, како и 

инструментите за проценка изработени од страна на воспитувачите.
Во следењето на детските постигања треба да се води евиденција, да се евидентира што 

детето може и што постигнува, во што напредува, а не тоа што потешко го прави или што 
не го постигнало.

Во согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, при следење на 
постигањата и напредувањето на детето потребно е да не се заборави дека детето не треба 
да се споредува со другите деца од групата, туку да се  следи  неговото индивидуално 
темпо на развој и постигања. 

Досието во текот на целата година им е достапно на родителите на децата и стручните 
работници во градинката/центарот за ран детски развој, за да можат и тие да дадат свој 
придонес во развојот и напредувањето на детето.

Досието со прочистени и селектирани податоци  продолжува да се води и наредната 
година, во групата во која ќе премине детето. Со запишувањето на детето во основно 
училиште досието  на детето се предава во училиштето.

11.  КОГНИТИВЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ  
ОПШТИ ЗНАЕЊА

Когнитивниот развој обединува неколку сегменти  како што се: препознавање, 
обработка, организација и соодветна употреба на дадената информација. Процесот на 
когнитивниот развој  вклучува  комплекс на ментални  активности како истражување, 
откривање, презентирање, сортирање, класифицирање и меморирање, помнење, развивање 
на имагинацијата. Меѓу другото, влијанието врз когнитивниот развој се фокусира  на 
поттикнување на  логичкото мислење кај децата, развојот на мисловните функции 
(анализа, синтеза, воопштување, заклучување, вреднување, поврзување), на совладување и 
користење  лесни математички операции и броеви,  како и научниот пристап во обичното 
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секојдневие, запознавање и разбирање на околината, на другите луѓе, живата и неживата 
природа, потоа на развивање умешности во користење на сетилната перцепција за 
развивање на процесот на користењето на мисловните функции во учењето, откривањето, 
поврзувањето и разбирањето. Когнитивниот развој го опфаќа и влијанието врз 
интелектуалните способности на детето, како и на интерперсоналните и 
интраперсоналните способности на детето. 

Когнитивниот развој и стекнувањето на општи знаења се реализира низ следните 
аспекти:

- логика и размислување;
- математика; 
- наука - запознавање и разбирање на околината;
- уметност-ликовно воспитание и музичко воспитание.

11.1. Општи цели (за развојниот период до 6 години)
Во когнитивен развој и стекнување на општи знаења, општи цели за развојниот период 

се :
- да се развиваат способности за размислување;
- да се развиваат способности за стекнување и користење нови информации;
- да се развиваат способности за активно решавање на проблеми согласно со развојните 

и индивидуалните карактеристики;
- да се развиваат способности за критичко размислување;
- да се формираат  работни навики;
- да се развива самостојноста, вниманието и истрајноста;
- да се оспособуваат за користење на процесот на деперцептуализацијата во учењето и 

разбирањето;
- да се оспособувааат  за користење на новите поими и претстави и нивно поврзување 

во систем на знаења;
- да се збогатува  искуството како основа за стекнување нови знаења, вештини, навики 

и умеења;
-да се поттикнува  и развива  логичното размислување.
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      11.6. Општи дидактички препораки за когнитивен развој и стекнување општи знаења 
за децата со пречки во развојот

Децата со пречки во развојот се соочуваат со предизвици во учењето и когнитивниот 
развој. Овие деца значително подоцна и послабо развиваат способности за асоцијација и 
класификација на информациите, вештини за решавање проблеми и донесување одлуки, 
способност за паметење, мислење,  односно овие деца имаат нарушувања во развојот на 
извршните функции. Тие манифестираат когнитивни тешкотии од широк спектар: 
математички вештини, вештини за резонирање, способност за разбирање и говор, 
способност за генерализација и пренесување на знаење.  Учењето се одвива преку неколку 
компоненти: 

- влез на информацијата (сетилна перцепција);
- процесирање (способности за меморија, мислење, категоризација, асоцијација со 

претходно знаење и искуство, анализа, евалвација, модификација и синтеза на знаењата и 
искуствата);

- излез на информацијата (зборување, пишување, цртање и сл.).
Кај децата со пречки во развојот проблеми во развојот може да се случат во сите овие 

компоненти. Детето може да има ограничена способност за селекција на важните стимули 
од средината и нивно организирање и интеграција и тоа е сензорноперцептивен проблем. 
Потоа оштетувања можат да се случат и во втората компонента на процесот, односно  
како таа информација се зачувува и како се интерпретира  и се комбинира со претходното 
искуство со цел да се креира значење. Тие информации остануваат неповрзани во 
категории со одредено значење, па затоа тешко го разбираат прочитаното од возрасниот. 
Децата со пречки во развојот се соочуваат со тешкотии и во изразувањето на сопствените 
мисли.  

Тие можат да учат и да ги развиваат своите когнитивни капацитети во зависност од 
видот и степенот на пречките во развојот. Овие деца имаат проблем во генерализацијата и 
користењето на своите знаења и способности во нови ситуации. Овие вештини треба 
постојано да се повторуваат во сите тие нови ситуации. Воспитувачот треба да  посвети 
поголемо време во усвојувањето на знаењата и вештините и често повторување. Новите 
концепти кои децата со пречки во развојот треба да се научат, треба да бидат воведувани 
постепено, со инструкции чекор-по-чекор. Тие подобро учат со помош на конкретните 
предмети за секојдневна употреба и други дополнителни визуелни материјали 
(фотографии поддржани со зборови, картички, релјефни предмети и слики) затоа што 
мислењето останува на ниво на конкретни операции. Другите нагледни средства кои ги 
користат воспитувачите во воспитно-образовниот процес треба да се адаптираат за 
развојното ниво на детето. Доколку детето со пречки во развојот има проблеми со фината 
моторика може да се користат помагала за пишување, боење и цртање или, пак, различни 
апликации и видеа наменети за деца од предучилишна возраст при учењето на 
математичките концепти (бои, форми, броеви). Детето со пречки во развојот треба 
континуирано да се мотивира и охрабрува за учење и секој постигнат успех соодветно да 
се наградува.

Активностите треба да се реализираат низ интегративен приод на воспитно-
образовните содржини со што ќе се обезбеди холистички пристап во развојот на децата. 
Оваа програма овозможува воспитувачот самостојно да ги избира активностите и да  ги 
остварува  целите, согласно со своите сознанија за развојните и индивидуалните 
потенцијали на децата во воспитната група која ја води. 

Децата имаат можност да учат низ меѓусебна комуникација, да споделуваат искуства, 
да експериментираат, самостојно да истражуваат, да учат низ игра. 
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Притоа играта треба да претставува основно средство, метод и форма за учење и развој. 
На тој начин тие имаат можност да ја развиваат својата фантазија и креативност, да ја 
изразуваат својата индивидуалност и на автентичен начин да ги изразуваат чувствата 
преку откривање, музика, цртање и движење, како дел од когнитивно-интелектуалниот 
развој. Децата треба да бидат активни учесници во игровните активности и во процесот на 
учењето и откривањето.

Во предучилишниот период, децата со пречки во развојот треба да се поттикнуваат кон 
имитирање на одредени движења, зборови, фрази, кое најчесто го изразуваат низ игра и 
драматизирање. Децата со пречки во развојот имаат краткотрајно внимание и затоа е 
потребна  организирана динамика и комбинација на игри и активности  која ќе може да ја 
задоволи нивната „глад“ за откривање.

Во процесот на играта и учењето се препорачува поттикнување на самостојноста, 
иницијативноста и мотивираноста за релевантно и соодветно користење на изворите  на 
сознанија, како и користење на  природните ресурси и разновиден дидактички материјал 
низ активностите. 

Во реализацијата на програмските активности на детето треба да му се обезбедат 
ситуации на поттикнување, постигнување успех и задоволство, со што кај него се развива 
самодовербата и себеприфаќањето.

Поради љубопитноста на децата потребни се и чести разговори со нив, како и 
обезбедување одговори на нивните прашања. Децата треба да се поттикнат кон самостојно 
доаѓање до потребните одговори.

Условите за учење имаат исклучително влијание врз  севкупниот  развој на децата. 
Средината (амбиентот) во којашто децата  престојуваат (учат и си играат) треба да биде 
стимулативна, да ја поттикнува љубопитноста самостојноста и припадноста и да е во 
согласност со нивните потенцијали и потреби. 

Воспитувачот го организира просторот според  интересот на децата со цел тие да бидат 
поттикнати да учат и да се развиваат во рамките на различните развојни домени. Тој 
користи разновидни соодветни материјали, достапни на децата, кои по потреба ги менува 
и кои стимулираат истражување, откривање, играње и учење. Просторните услови треба 
да одговараат на индивидуалните специфичности, потреби, интереси и можности на секое 
дете, како и на  развојните потреби на децата во  групата. Децата со пречки во развојот 
треба што помалку да бидат изложени на средински пречки и влијанија кои би им го 
одвлекле вниманието.

Просторот треба да е организиран со центри за игра, учење и развој кои претставуваат 
посебни делови во просторијата и во кои се реализираат различни специфични активности 
соодветни на домените за рано учење и развој. Со создавање позитивна атмосфера, 
безбедна и стимулативна средина за игра и учење, може да стимулира раното учење и 
развојот кај децата со пречки во развојот.

 Потребно е просторијата да располага со безбедни предмети кои децата можат и треба 
да ги допрат, да ги испитуваат, да притискаат копчиња и да ги вклучуваат,  да тркалаат, 
испуштаат предмети и сл.  

Активностите и игрите треба да се проследени со музика, која  го поттикнува детското 
позитивно расположение. На децата со пречки во развојот треба да им се дозволи да 
експериментираат со бои, материјали и звуци. 

Децата со пречки во развојот практикуваат да ги допираат деловите од лицето на 
возрасниот што треба да се искористи за запознавање  со нивното име и функција. Тие 
сакаат да набљудуваат предмети и лица во движење,  но често се плашат од наглите звуци 
и движења. Се препорачува демонстрирањето на движечки предмети да се реализира 
постапно (од споро кон побрзо). 
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Љубопитноста кај децата со пречки во развојот треба да се поттикнува и да се 
охрабруваат и реагираат на сѐ што е ново и впечатливо во непосредното опкружување. Во 
откривањето тие самостојно покажуваат интерес кон користење на сетилата, но често се 
служат и со предметите, како и со разни алатки за да откријат нешто во своите 
истражувања. Сакаат да имитираат звуци и да пеат. Воспитувачот треба од нив да бара да 
повторуваат звуци и кратки песнички. Тие сакаат да кинат, да гужваат и на тој начин ја 
воочуваат разликата меѓу материјалите.

Воспитувачите треба да поттикнуваат интерес и да ги запознавааат децата со пречки во 
развојот за последиците од некои акции што е поволно за да им обезбедите услови за 
разбирање на основните причинско-последични односи. Детето треба да соработува со 
воспитувачот при реализацијата на некоја активност и да се почувтвува дека е сакано, 
почитувано и заштитено. Активностите треба  да се динамични и да го следат детскиот 
интерес. 

 Децата со пречки во развојот треба да се охрабруваат и поддржуваат во поставувањето 
прашања и во стекнувањето разновидни искуства и доживувања.  За таа цел потребен е 
разновиден природен материјал, чести прошетки и набљудувања, решавања едноставни 
проблеми, како и услови за активно вклучување во откривање, истражување. Децата со 
пречки во развојот треба да се поддржат во испитувањето на можностите на достапните 
материјали и предмети со помош на кои тие ќе откриваат, истражуваат, поврзуваат. Се 
препорачува понагласен индивидуален приод во водењето и координирањето на учечките 
и сознајните активности на децата.  

Сè  што е работено од страна на децата и реализираните експерименти треба да се 
стават во соодветен дел во просторијата. 

Секој уметнички израз треба да резултира со пофалба заради поддршка на креативниот 
дух.  Сите уметнички творби и изработки направени од децата, треба да се истакнат и да 
се разговара за нив.

Материјалите за работа и истражување и во овој период треба да имаат примарно 
место.

Познавањето на основните разлики кај одредени лица, настани и сл., што е 
карактеристично на овој период, треба да се земе како основа за согледување и прифаќање 
на културните разлики меѓу луѓето.

Големиот интерес кон откривање бара користење на богат природен материјал, богато 
опремени центри за учење со разновидни играчки и разни предмети. На детето со пречки 
во развојот треба да му се овозможи посета на место надвор од местото на живеење.

11.7. Следење на постигањата и напредувањето на децата
Децата со пречки во развојот  треба постојано да се следат во текот на нивниот престој 

во градинката, во текот на игровните активности и низ процесот на учењето.  Постигањата 
на децата треба континуирано да се забележуваат во согласност со стандардите за рано 
учење и развој и во согласност со очекуваните резултати предвидени во оваа програма. 
Проценката на постигањата воспитувачот ја прави врз основа на инструментите за 
проценка изработени за  секој развоен период одделно.

Следењето на постигањата и напредувањето на детето во текот на годината се врши 
преку доказите во досието  на детето, кое се води за  секое дете од воспитната група. 
Досието на детето содржи:

- листи за постигањата, анегдотски белешки, студии на случај;
- изработки, искази, изјави, творби во рамките на говорното творештво што се 

запишани од воспитувачот, снимени со аудио или видеозапис;
- фотографии од различни активности;
- цртежи;
- протокол на набљудување;
- листи за евалвација изработени од страна на воспитувачот и сл.
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Воспитувачот континуирано треба да води досие за секое дете индивидуално. Во 
согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, при следењето на 
постигањата и напредувањето на детето со пречки во развојот не треба да се споредува со 
другите деца од групата, туку се следи неговото индивидуално темпо на развој и 
постигања. 

Во следењето на детските постигања се води позитивна евиденција, односно  се 
евидентира што детето може и постигнува, во што напредува, а не тоа што потешко го 
прави или што не го постигнало. 

  Досието во текот на целата година им е достапно на родителите на децата и на 
стручните работници во градинката/центарот за ран детски развој, за да можат и тие да 
дадат свој придонес во развојот и напредувањето на детето.

Досието со прочистени и селектирани податоци  продолжува да се води и наредната 
година, во групата во која ќе премине детето. Со запишувањето на детето во основно 
училиште досието на детето се предава во училиштето.

Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1967/3 Министер
11 мај 2015 година за труд и социјална политика,

Скопје Диме Спасов, с.р.


