
 

Крсто Асенов 1/2-14 1000 Скопје, Македонија 
тел.:+389/77 577491 

e-mail: montessori.macedonia@yahoo.com 
www.montessori-macedonia.org 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТ “МОНТЕСОРИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ” 

 

Во период од Април до Декември 2012 година беше реализиран проектот Монтесори за 

деца и родители. Овој проект произлезе од изразената желба на воспитувачите за 

продлабочување на знаењата за Монтесори педагогијата и подршка од страна на 

Монтесори експерти во имплементирање на оваа педагогија, како и од потребата за 

збогатување на дидактичката понуда за децата од градинките со Монтесори материјал.  

Во рамките на проектот беа донирани Монтесори материјали од областите на Практичен 

живот и Сетила за 30 групи од Детските градинки на територија на Општина Карпош.  

Откако материјалот беше дониран во секоја градинка, Монтесори педагози вршеа 

презентација на донираниот материјал во секоја група. Овие презентациски средби 

вклучуваа теоретско запознавање со областите Практичен живот и Сетилен развој од 

Монтесори педагогијата, теоретско запознавање со секој материјал, неговата дидактича 

цел, можноста за негово понатамошно развивање. Потоа материјалот беше практично 

презентиран на децата и тие имаа можност да работат со истиот.  

Во рамките на проектот беа реализирани и 10 родителски вечери на тема „Монтесори 

педагогијата-поддршка на индивидуалниот детски развој“. Програмата за родителските 

вечери вклучуваше теоретско запознавање со стадиумите на развој на децата и 

воспитните методи  и поддршката што родителите можат да ја дадат, запознавање со 

принципите на Монтесори педагогија и работата на Монтесори центарот. Исто така 

родителите можеа да погледаат филм за подготовка на околината на децата во функција 

на нивниот развој. После филмот беше поттикната дискусија на тема Поддршка на 

развојот на детето во домот. Исто така на родителите им беше доделен и едукативен 

материјал подготвен на тема Поддршка на развојот на детето во домот. 

Родителските вечери беа реализирани од страна на 2 Монтесори мултипликатори и на 

нив покрај родителите присуствуваа и воспитувачите од градинките.  

Родителските вечери беа посетени од 214 родители.  

 

Постигнати резултати 

- Децата од избраните воспитно-образовни групи имаат можност да работат со 

донираниот Монтесори материјал кој е во насока на стимулирање нивната фина 

моторика, моториката на шаката и прстите, визуомоторната координација и развој 

на сетилната перцепција.  

- Следејќи ги Презентациските средби и Родителсите вечери воспитувачите добија 

продлабочени и практични знаења од областа на Монтесори педагогијата 

- Родителите добија теоретски и практични совети за набљудување и поддршка на 

индивидуалниот развој на сопственото дете 

За реализација на проектот беа потребни 239 400,00 денари од кои 209 000,00 денари беа 

обезбедени од Општина Карпош, а 30 400,00 денари беа обезбедени од страна на 

Македонското Монтесори Здружение. 


