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Врз основа на Законот за здруженија на граѓани и фондации, Здружението за следење,модернизација и унапредување на 
воспитувањето и образованието, заштита и развој на децата и младите и нивните семејства МАКЕДОНСКОТО МОНТЕСОРИ 
ЗДРУЖЕНИЕ на Седницата на Собранието одржано на ден 25.02.2019 година ја донесе следната   
 
 

П Р О Г Р А М А      З А       Р А Б О Т А 
 
 
Македонското Монтесори Здружение за следење,модернизација и унапредување на воспитувањето и образованието, заштита и 
развој на децата и младите и нивните семејства, како здружение на граѓани чија основан  цел е да ја спроведе и промовира 
Монтесори Педагогијата во едукативен, социјален и педагошки конекст во рамките на своите цели и задачи определени во 
Статутот на Здружението, а со Актот за основање се определуваат и програмските цели на Здружението. 
 
Како глобални програмски определувања се издвојуваат: 
 
 
 
1. Подршка и спроведување на Монтесори едукацијата за сите деца и млади без разлика на нивните можности и околности, 
2. Планирање и реализација на проекти за унапредување и модернизација на воспитанието и образованието. 
3. Изготвување и спроведување на стимулирачки програми наменети за деца со пречки во развојот од предучилишна и училишна 

возраст, 
4. Планирање и реализација на проекти за корективна педагошка работа, 
5. Отварање и развивање на Монтесори установи во Р.Македонија, 
6. Организирање и спроведување Монтесори обуки, 
7. Организирање на симпозиуми, стручни советувања и предавања од својот делокруг на работа, 
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8. Организирање на работилници, изложби, презентации и други активности и манифестации од јавен карактерод својот делокруг 
на работа, 

9. Побликување на стручни пропагадни пибликацииод својот делокруг на работа, 
10. Доставување на сугестии и предлози до надлежните органи и организации во грдот и државата за поефикасна зажтита и 

унапредување на детскиот развој, 
11. Развивање на Монтесори стандарди и давање подршка на институции за квалитетна Монтесори воспитно – образовна работа, 
12. Давање на струна помош, соработка и размена на искуства за сите заинтересирани стручни лица, родители, здруженија и 

институции на системот кои вршат дејност од воспитен, образовен, здравствен и социјален аспект, 
13. Соработка со интернационалните организации со слични целикако што се АМИ, Европскиот Форум за слобода во едукацијата, 

итн, 
14. Промовирање на меѓународни организации и институции, 
15. Обезбедување на финансиска и техничка подршка на програми кои се релевантни со целите на здружението. 
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Програмата за работа на Македонското Монтесори Здружение за 2019 година е фокусирана на следните задачи:  
 

Задачи  Проекти Цели и активности 

Активности 
насочени кон 
подобрување на 
инклузивното 
воспитание и 
образование на 
децата од 
предучилишна и 
рана училишна 
возраст 

Трансформација на Центарот 
за ран детски развој 
„М – едукативниот центар  
“ во инклузивна детска градинка,  
нејзина афирмација и 
развивање 

- Обезбедување и развој на системот на инклузија на деца 
со посебни потреби во „М – едукативниот центар“ 
- Опфаќање на поголем број деца со и без посебни потреби 
во „М-едукативниот центар“ 
- Обезбедување на финансиски средства за непречено 
функционирање на центарот 

Развивање и оддржување на 
Едукативен центар за деца од 
социјално и едукативно 
депривирани семејства  

- Обезбедување и развој на системот на едукативна 
стимулација на деца од маргинализирани групи  
- Овозможување на еднаков старт и можност за успех во 
училишното образование на децата од маргинализирани 
групи 
- Обезбедување на финансиски средства за непречено 
функционирање на центарот 

Развивање на Центри за ран 
детски развој во урбана и 
рурална средина 

- Идентификација на потребите на различни средини и 
локални заедници 
- Понудување на модел на Центар спред идентификуваните 
потреби 
- Обезбедување материјални и кадровски ресурси за 
непречено функционирање на центрите 
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Развивање и реализација на 
Пиклер-Монтесори програмата 
за бебиња и деца до 3 години  

- Овозможување рана едукативна стимулација за деца на 
возраст од 12 до 36 месеци 
- Обезбедување на материјални ресурси, дидактичи 
материјал и простор за реализација на програмата 
- Промоција на програмата 

Развивање на програми за 
поддршка на деца со посебни 
потреби во домашни услови 

- Овозможување ран третман и стимулација за деца со 
посебни потреби во домашни услови 
- Едукација на родителите за соодветна поддршка на 
нивните деца во домашни  услови 
- Обезбедување на материјални ресурси, дидактичи 
материјал  
- Промоција на програмата 

 Развивање на програми за 
едукација на професионалци за 
поддршка на деца со посебни 
потреби во детските градинки и 
основни училишта 

- Едукација на професионалци за соодветна поддршка на 
инклузијата на децата со посебни потреби 
- Обезбедување на материјални ресурси, дидактичи 
материјал  
- Промоција на програмата 



 
 

tel: +389 77 577 491 

e-mail: montessori.macedonia@yahoo.com 

www.montessori-macedonia.org 

 

Развој на едукативни програми 
за деца на различни теми 

- Идентификација на современи теми од областа на 
природниот и општествениот живот, културата, социјалните 
прашања значајни за развој на човештвото и животната 
средина  
- Спроведување на програма за Креативни, Музички и  
Спортски работилници 
- Реализација на Летни едукативни работилници 
- Обезбедување финансиски средства за реализација на 
темите од Програмата. 

Реализација на проектот 
 „Градина на бои –  
Допри ја уметноста 6“ 

- Употреба на уметноста како медиум за инклузија на деца 
со различни способности и од различно етничко потекло 
- Запознавање на децата со истакнатите ликовни уметници  
- Стекнување навика за активна перцепција и посета на 
Музејот на современата уметност 
- Градење партнерство и соработка помеѓу „М-едукативниот 
центар“, Едукативен центар за ромски деца и Завод за 
рехабилитација на деца и младинци „Топанско поле“ 

Реализација на активности  
за едукативна поддршка  
на деца со потешкотии  
во учење 

- Едукативна поддршка на деца со потешкотии во учење 
- Обезбедување финансиски средства за реализација на 
темите од Програмата  
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Реализција на проектот  
„Поддршка  
на инклузијата во  
занималната“ 

- Подобрување на инклузијата во детските градинки на 
територија на Град Скопје преку едукација на кадарот и 
родителите и индивидуална поддршка на децата со 
развојни потешкотии 
- Поддршка на воспитувачите за поусешна инклузија 

Организирање на Отворени 
Монтесори Родителски Вечери 

- Поддршка и советување на родителите во обавувањето на 
нивната родителска функција 
- Обезбедување финансиски средства за реализација на 
темите од Програмата. 

Промоција на 
Монтесори 
педагогијата и 
Македонското 
Монтесори 
Здружение и 
Изработка на 
стратегија за 
односи со јавност 

Е - промоција 

- Оддржување и ажурирање на веб страната и ФБ профилот 
- Промоција на активностите и проектите во електронскиот 
простор 
- Обезбедување на финансии 

Медиумска промоција 
- Промоција на педагошкиот концепт, активностите и 
проектите во пишаните медиуи, радио и ТВ емисии 

Организирање на Едукативни и 
креативни работилници на  јавни 
места 

- Учество на Цветниот фестивал во организација на Град 
Скопје 
- Учество на други фестивали кои се во согласност со 
целите на ММЗ 
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Едукација на родителите за 
соодветна социоемоционална и 
едукативна поддршка на 
нивните деца во детските 
градинки, основните училиштата 
и Дневните центри за деца со 
посебни потреби  

- Одговор на потребите на јавните и приватните 
предучилишни и училишни установи 
- Обезбедување финансиски средства за реализација на 
проектот 

Организирање на Воведни 
семинари за Монтесори 
педагогијата за персоналот од 
детските градинки, основните 
училиштата и Дневните центри 
за деца со посебни потреби во 
РМ 

- Одговор на потребите на јавните и приватните 
предучилишни и училишни установи  
- Обезбедување финансиски средства за реализација на 
проектот 

Зачленување во 
интернационални Монтесори 
организации 

- Соработка и развој со интернационални Монтесори 
организации 

Организирање Монтесори 
тренинг центар за заинтерсирани 
лица 

- Развивање на концептот 
- Акредитација на програмата во Центар за образование на 
возрасни 
- Обезбедување финансиски средства за реализација на 
проектот 
 
 
 

-  
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Соработка  
и вмрежување 

Соработка со Филозофскиот 
факултет- Институт за педагогија 
и Институт за дефектологија, 
Педагошките акадмии и American 
Collage и други високо 
образовни институции 

- Обезбедување можност на студентите за опсервација и 
практична работа 
- Учество на домашни и меѓународни конференции:  

Соработка со меѓународни 
здруженија за социјална и 
културна инклузија на деца и 
млади со посебни потреби 

- - Соработка со Друштвото за социјална инклузија и 
Фестивалот Играј со мене од Р. Словениј 

Соработка со домашни 
институции 

- - Споделување на едукативните програми што ММЗ ги разви 
со здруженија и едукативни центри од други градови во РМ  
- Обезбедување финансиски средства за реализација на 
проектот 

Вмрежување со други 
здруженија кои имаат слични 
цели 

-  

Вмрежување на детската 
градинка со останатите приватни 
детски градинки 

-  

Спровдување на 
Монтесори 
Стандардите за 
квалитет 

Поддршка на обучените Монтесори 
воспитувачи во спроведување на 
Монтесори педагогијата 

- Развивање на програма за поддршка  
- Обезбедување финансиски средства за реализација на 
проектот 
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Реализација на 
Фестивалот 
„Играј со мене“ 

Реализација на активности за 
социјална инклузија на лицата со 
посебни потреби 

- Креирање на различни програми за социјална и културна 
инклузија на деца и млади со посебни потреби 
- Обезбедување финансиски средства за реализација на 
проектот 

 

Усовршување и 
едукација на 
членовите на ММЗ 
 
 

Развивање на ММЗ 
- Учество на членовите на ММЗ на разни едукации, 
семинари и тренинзи 

- - Следење, подготовка и апликација на проекти кои се во согласност со целите на ММЗ 

 
 
 
 
 
Скопје, 
2019 година 
 
Претседател на ММЗ 
Билјана Стерјадовска Стојчевска 
 


